
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen 
till 

Brf Skölden 

 
bostadsrättsförening! 
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Förord till Brf SKÖLDENS informationspärm 
 

 

Pärmen du nu håller i din hand är en informationspärm från Brf Skölden. I denna pärm finns 

information om din förening. 

 

Som medlem i Brf Skölden är du medlem i vår gemenskap. Det innebär att du har accepterat 

att följa de regler som gäller vid innehav av en bostadsrätt, men även att följa de regler som 

gäller i vår förening. 

 

Alla medlemmar i föreningen äger gemensamt de fastigheter vi bor i och det är därför viktigt 

att vi hjälps åt att sköta dem. 

 

Har du några frågor eller synpunkter på pärmen, eller något annat som rör föreningen är du 

alltid välkommen att kontakta någon i styrelsen. 

 

Till sist, pärmen tillhör lägenheten, vilket innebär att vid överlåtelse av lägenheten skall 

pärmen lämnas över till den nya medlemmen. 

 

Förvara den väl och förnya blad när så erfordras. 

 

OBS! Saknas pärmen vid eventuell överlåtelse kommer föreningen att debitera en 

kostnad av 300 kronor! 
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Presentation av Brf SKÖLDENs verksamhet 
 

Målsättningen för vår bostadsrättsförening Skölden är givetvis att alla skall trivas och känna 

trygghet och gemenskap i boendet. 

 

§ 1 i stadgarna – föreningens egen grundlag – talar om att främja medlemmarnas ekonomiska 

intressen. Det gör vi i styrelsen genom att ta ut årsavgifter (hyror) som täcker kostnaderna för 

verksamheten. 

 

Föreningens kostnader kan delas in i kapitalkostnader, löner och ersättningar, driftskostnader 

(värme, renhållning, vatten, el mm) underhåll (löpande underhåll och periodiskt underhåll). 

Det finns upprättat en underhållsplan som visar när periodiskt underhåll (målning, byte eller 

reparation av installationer, fasadreparationer mm) bör utföras. Med hjälp av avsättning till 

planen säkerställs årligen medel för att trygga husens underhåll. 

 

 

I § 1 i stadgarna talas vidare om att främja studie- och fritidsverksamheten inom föreningen 

samt att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och främja service- 

verksamhet med anknytning till boendet. 

 

Styrelsen har ansvaret för verksamheten i föreningen, men medlemmarnas aktiva deltagande 

och stöd i densamma är viktig. 

 

Innehållet i verksamheten (bl.a. service, stadgar, ordningsfrågor, källsortering, fritids- 

verksamhet) finner du under flikarna i denna pärm. 

 

Om du som medlem vill påverka verksamheten så finns en studiehandling och enkät att arbeta 

med, kontakta gärna studieorganisatören! 

 

På nästa blad presenteras styrelsen och andra förtroendevalda. Kontakta gärna någon av oss 

för ytterligare information. 

 

 

Styrelsen 
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HSBs bostadsrättsförening SKÖLDEN 
 

 

Styrelse: 

 

Ordförande Admir Begovic Vattenverksvägen 27 E 

Vice ordförande Ethel Strandberg-Lövgren         Vattenverksvägen 27 B 

Sekreterare Nina Lindberg Vattenverksvägen 27 B 

Ledamot Mats Rydén Vattenverksvägen 27 B 

Ledamot  Christina Rydebjer Vattenverksvägen 27 F 

Revisor Kent Moström Vattenverksvägen 27 C 

Revisor Ingrid Dahlqvist Vattenverksvägen 27 F 

Vicevärd ……. ……… 

 

 

Föreningens expedition Tfn. 070 – 333 73 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fastighetsförvaltning 
 

Kontoret finns på  Sperlingsgatan 10. 
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Kontoret är obemannat 

 

Har du någon felanmälan – ring  0707-50 73 48 

Gäller det problem med någon hiss kontaktar du vicevärden eller någon i styrelsen som 

undersöker problemet och vid behov kontaktar specialhjälp. 

Ring ej själv till hissfirman! 

 

Vid vattenskada på kvällar eller helger ringer du Rörtjänst Jourgrupp 040 – 94 50 70 eller 

040 – 22 33 20. Ta även kontakt med någon i styrelsen. 

 

Nycklar 

Din portnyckel går till dörrar och källare inom föreningen. Däremot går den endast till den 

tvättstuga som du är tilldelad. 

 

Grill 

På gården finns 2 grillar med bord och bänkar. Är dessa lediga är det bara att börja grilla. 

Det finns några saker du bör tänka på i samband med att du använder grillen. 

Tag gärna dina vänner med dig, men tänk på att framåt kvällen kan ljudnivån bli lite hög. 

Allt som sägs, hörs mycket väl. 

Gör rent efter dig, har du flyttat på trädgårdsmöblerna – ställ tillbaka dem. 

Till sist – grilla inte på din balkong. 

 

Garage 

Föreningen äger ett garage med plats för 24 bilar samt 3 motorcyklar. Dessutom finns 

25 parkeringsplatser utomhus. Vill du hyra plats, anmäler du ditt intresse på expeditionen. 

Priset per garage är 260  kr / månad, MC-plats är 190 kr / månad och parkeringsplats 90 kr / 

månad. 

 

Studie- och fritidsverksamhet 

Föreningen ansvarar för studie- och fritidsverksamheten, och anordnar aktiviteter. 

Är du intresserad av att medverka på ett eller annat sätt, eller du har förslag på aktiviteter 

kontakta studieorganisatören. 
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Tvättstugornas placering 

 
Tvättstugor och torkrum finns i följande trappor: 

 

Vattenverksvägen 27 G  nr 1 27 G – F Lgh. 01 - 21 

Vattenverksvägen 27 C - D nr 2 27 E – D      Lgh. 22 - 43 

Vattenverksvägen 27 C - D nr 3 27 C – A Lgh. 44 - 71 

Sperlingsgatan 10 B   nr 4 10 B – A Lgh. 79 - 99 

 

Stenmangel finns i speciellt rum 

Vattenverksvägen 27 D – E nr 5 

 

Separat grovtvättstuga för mattor, filtar 

och grovkläder med torkskåp finns 

Vattenverksvägen 27 D – E nr 6 

 

Grovtvättstugan får ej användas för vanlig tvätt. 

 

Efter tvätt: 

Torka av maskinerna, se till att inget tvättmedel finns kvar i tvättmedelsbehållarna. 

Rengör filtren i torktumlaren 

Tvätta av golvet 

Rengör filtret och sopa av golvet i torkrummet 

Ta med alla tomma tvättmedelskartonger och sköljmedelsförpackningar och lägg dessa i 

respektive kärl i källsorteringsrummet. 

 

Ta alltid bort din tvättkolv och sätt den på parkering när du inte använder den, detta för att 

inte blockera tvättider i onödan. 

 

När du tvättat färdigt, lås tvättstuga och torkrum. 
 

Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den i. 
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Trivselregler och anvisningar 
 

 

För att kunna fungera som en god medlem i ett gemensamt boende vill styrelsen 

informera om de trivselregler och anvisningar som gäller i vår förening. 

 

 

Sopor 

Hushållssopor skall vara väl inslagna i påse eller paket av lämplig storlek och av sådan 

beskaffenhet att den ej går sönder. Flytande ämnen får ej hällas i sopnedkastet. 

Stäng luckan tyst! 

Eftersom Brf Skölden källsorterar gäller särskilda ordningsföreskrifter för hur vi skall ta hand 

om våra sopor. Se flik 6 

 

Håll dörrarna låsta 

Se till att våra dörrar är låsta dag och natt. Entréerna till källarplanen ska alltid hållas låsta. 

Källarförråd ska vara låsta med hänglås. Tänk på att tjuvar och andra obehöriga kan orsaka 

mycket skada t.ex. bränder 

 

Bilkörning 

Bilkörning inom området är förbjudet med undantag för utryckningsfordon. Det är tillåtet för 

flyttblar att köra in på den asfalterade planen men inte på gångplattorna. De som ändå kör blir 

betalningsansvariga för eventuella skador. 

 

Cykel- skateboard- och rullskridskoåkning 

Cykel- skateboard- och rullskridskoåkning inom föreningens område är förbjudet. Cyklar ska 

placeras i cykelkällare eller i de utomhus uppsatta cykelställen. De som inte är i bruk bör 

ställas in i eget förrådsutrymme. 

 

Obrukbara cyklar (skrotcyklar) får inte förvaras i cykelkällare eller cykelställ. Placering av 

cyklar och dylikt framför och i entréer får inte förekomma. 

 

Tvättstugor och torkrum 

Tvättstugorna får användas varje dag från måndag till och med söndag mellan 08.00-21.00 

och endast för tvättning av i fastigheten boende personers tvätt. 

 

Första tvättpasset: 07.00-12.00 

Andra tvättpasset: 12.00-17.00 

Tredje tvättpasset: 17.00-22.00 

 

Det är angeläget att hanteringen av utrustningen sker varsamt och att man ser till att det inte 

finns metallföremål i tvättgodset som kan skada tvättrummorna. Vid tvätt av bygel-BH, 

använd särskild tvättpåse. Tvättrummet ska vara väl rengjort efter tvättpasset. Se flik 3 

 

Ljud och störningar 

Njut gärna av musik, sång och fest. Titta på TV och lyssna på radio - men dämpa ljudvolymen 

mellan klockan 22.00 - 07.00 

 

Duscha och bada är skönt. För grannarnas skull undvik detta mellan 22.00 - 06.00  
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Du skall som bostadsrättshavare iaktta ett allmänt gott uppförande i huset. Avvikelser från ett 

gott uppförande, t.ex. ofta förekommande bråk, skrik eller hög musik, utgöt störningar. Du 

måste också se till att de som bor eller är på besök hos dig inte stör. Tänk på att vissa störande 

ljud från grannar tillhör det normala och är ofrånkomligt i flerfamiljshus. Ingen kan bli avhyst 

på grund av sådana störningar som är en naturlig del av livet, som ex. vis enstaka fester med 

hög musik, högljudda barn och liknande. Sådant måste tålas. 

 

Blir du störd av någon granne som spelar musik med alldeles för hög ljudnivå eller 

borrar/spikar på otillåten tid – tala då själv först med grannen. Det brukar hjälpa. Om det inte 

hjälper och störningarna återkommer - kontakta styrelsen som sedan agerar. 

 

Det är viktigt att du som blir störd för anteckningar över störningarna samt datum och 

klockslag då de förekommer. 

 

Upphör störningen inte kan styrelsen gå vidare och ytterst begära avhysning av den störande. 

Det är då viktigt att du som är störd är beredd att vittna om störningarna, varvid det är viktigt 

att ha de förda anteckningarna. 

 

Underhåll och renovering 

Att spika borra eller utföra renoveringsarbete i sin lägenhet är ibland nödvändigt. Tänk på 

grannarna och undvik sådant arbete lördags- och söndagsförmiddag och vardag mellan 

klockan 22.00 och 08.00. Informera gärna grannarna före störande renoveringsarbete. 

OBS! För större renoveringsarbeten t.ex. valv, kontakta styrelsen. 

 

Vilka skyldigheter du som bostadsrättshavare har när det gäller underhållet av lägenheten kan 

du läsa i ”Vem ska underhålla lägenheten?”, se flik 4 

 

Balkonger 

Hänger du tvätt på balkongen, se då till att vattnet inte rinner ner på grannens balkong. 

Tänk på grannen under när du vattnar blommor eller sopar golvet. Skaka inte heller mattor, 

sängkläder eller annat utanför balkong eller fönster.  

 

Balkonglådor får inte hängas på utsidan av balkongen. 

 

Balkongmarkis eller vindskydd får sättas upp på balkongen enligt styrelsens anvisningar, men 

endast i den färg som fastställts skall gälla i bostadsrätts- föreningen.  

Den som erhållit tillstånd att göra inglasning av balkongen skall upprätta särskilt avtal med 

styrelsen.  

 

Fasadväggar får ej målas eller på annat sätt åverkas. 

 

Parabolantenn eller annan antenn får inte på några villkor monteras på balkongräcke eller 

fastighetens fasad. 

Parabolantennen skall ställas på balkonggolvet eller monteras på ett sådant sätt att den syns så 

lite som möjligt. Vid tveksamhet kan styrelsen kontaktas. 

 

Det är absolut förbjudet att skjuta raketer eller kasta föremål från balkongen. 

 

 

 



Brf Skölden 2012-03-02 

Säkerhet 

Trapphus 

Räddningstjänsten kräver att det skall kunna ske en säker utrymning vid brand eller olyckor. 

Därför är det inte tillåtet att ha dörrmattor eller ställa barnvagnar och liknade i trapphusen. 

(Vid elavbrott blir trapphusen mörka) Ställ inte heller kartonger, soppåsar mm i trapphuset. 

Tänk på brandrisken. (Pyromaner) 

 

Källare och garage 

Av brandsäkerhetsskäl skall till lägenheten hörande källarförråd vara rensade från brandfarligt 

och ”onödigt gods”. Av samma skäl tillåter garagekontrakten endast förvaring av biltillbehör. 

Tänk på att våra avstängningsventiler alltid måste vara tillgängliga! 

 

Brandvarnare 

Det är medlemmens skyldighet att se till att brandvarnaren är funktionsduglig. Testa 

regelbundet! 

 

Skador och inbrott 

Om vattenskada, inbrott eller skadegörelse uppdagas ska detta omedelbart anmälas till 

vicevärden eller någon i styrelsen så att åtgärd kan vidtas så fort som möjligt. Alla iakttagelser 

är av värde! 

 

Vi måste se till att portar och dörrar är ordentligt låsta. Upptäcker du ett trasigt lås – anmäl det 

genast så att vi kan laga det. 

 

Sist men inte minst… 

 Om i sparar på vatten och värme kan månadsavgifterna hållas nere. 

 Tänk på att alla gemensamma utrymmen ska hållas rökfria. Detta gäller t.ex. hissar, 

trapphus och tvättstugor. 

 Klistra inte lösa lappar på utsidan av din ytterdörr. Vänd dig till styrelsen som bistår 

dig med namnskyltar och ”Reklam – nej tack” – skyltar. 
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Överlåtelse av bostadsrätt. 
Säljare och köpare blir överens och skriver avtal. 

Avtalet skall upprättas i 3 exemplar, ett till säljaren, ett till köparen och ett som skall lämnas 

till bostadsrättsföreningen. 

OBS! Säljaren har informationsplikt om de fel och brister i lägenheten som är kända! 

Köparen har undersökningsplikt! 

Bostadsrätten säljes i befintligt skick 

 

Medlemskap i föreningen kan endast beviljas då det föreligger ett undertecknat avtal eller 

motsvarande (t.ex. gåvobrev, testamente, skifteshandling registrerad i tingsrätten m.fl.) mellan 

köpare och säljare. 

 

Det är detta avtal som ligger till grund för prövningen av medlemskapet. Detta avtal kan 

köpare och säljare erhålla genom mäklare, i bokhandeln eller så kan HSB Malmös mäklare 

hjälpa till. 

 

Efter godkännande av medlemskapet bör detta noteras på köpeavtalet som insändes till HSB – 

kontoret. Därefter kan säljaren ta kontakt för bokning av tid för registrering av överlåtelsen. 

 

Överlåtelseavgift 

Överlåtelseavgiften för säljaren är f.n 900 kronor. Vidare skall köparen erlägga andel och 

inträde i HSB. 

 

Make och sambo 

När du överlåter din lägenhet räcker det som regel inte med endast din underskrift. Är du gift 

eller sambo skall ni båda godkänna överlåtelsen. 

 

Gåva mellan makar 

Gåva av lägenhet eller delar av denna skall då det gäller makar ske i äktenskapsförord. Detta 

skall vara inregistrerat i tingsrätten. 

 

Pantförskrivning 

Är lägenheten pantförskriven skall panten i regel lösas vid överlåtelse av lägenheten. Övertag 

kan förekomma, uppgift om detta lämnar din kreditgivare. 

 

Andrahandsuthyrning 

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand, prata då först med styrelsen innan 

uthyrning sker. Andrahandsuthyrning får ej ske utan styrelsens godkännande. 

 

Till sist ett ömsesidigt hänsynstagande genom iakttagande av de ordningsföreskrifter 

och anvisningar som här lämnas är en grundförutsättning för ett trivsamt boende inom 

vårt område. 

 

Styrelsen 
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Sortering av sopor 

 
De boende i vår bostadsrättsförening skall sortera sopor enligt följande uppdelning och 

läggas i sopnedkast och källsorteringsrum 

 

Sopnedkast 
Hushållssopor, dvs. matrester, kaffesump, plastpåsar, plastfolie och vakuumförpackningar. 

 

 

Källsorteringsrum 
 

Papper 

Tidningar, reklamblad, skrivpapper, böcker och liknande. 

Lägges i avsedda kärl i källsorteringsrummet 

 

Pappersförpackningar, kartonger 

Bärkassar, juicepaket, mjölkpaket, omslagspapper, pastakartonger, wellpapp och liknande. 

Lägges i  avsedda kärl i källsorteringsrummet 

 

Glas, färgat, vitt 

Burkar, flaskor 

Lägges i respektive avsedda kärl i källsorteringsrummet. 

 

Plast 

Burkar, dunkar, flaskor och lådor 

Lägges i avsett kärl i källsorteringsrummet 

 

Metall 

Konservburkar, aluminiumfolie- formar, tomma sprayburkar, tuber, lock, kapsyler. 

Lägges i avsett kärl i källsorteringsrummet. 

 

Batterier 

Lägges i avsett kärl i källsorteringsrummet. 

 

Lysrör, lågenergilampor 

Tag kontakt med vicevärden 

 

Restavfall 

Kläder, skor, kattsand, lerkrukor, diskborstar, porslin, videoband, frigolit, mm 

Lägges i avsedda kärl i källsorteringsrummet. 

 

Vitvaror 

Kyl – frys, spis mm 

Tag kontakt med vicevärden 

 

Elektronikvaror 

Allt med sladd eller uppladdningsbart batteri skall läggas i kärl avsett för elektronikavfall. 

Detta innebär att alla hushållsmaskiner, radioapparater, Tv, video, datorer mm skall 

återvinnas. Lägg även dina glödlampor här. Har ni frågor, tag kontakt med Vicevärden. 
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Övrigt 

Möbler, färgburkar, bilbatterier samt andra skrymmande föremål 

Tag kontakt med Vicevärden. 

 

 

Följer vi dessa enkla sorteringsregler slipper vi extra debiteringar från Ragn-Sells. Vi håller 

dessutom nere våra kostnader och gör samtidigt en insats för vår miljö. 

 

 

Visste du att… 

Armeringsjärnen i Öresundsbron är gjorda av återvunnen metall! 

 

Man kan köra över 1000 mil med ett lass plastförpackningar innan energivinsten med 

återvinning eller energiutvinning är uppäten! 

 

Om alla som bor i Sverige lämnar in alla sina kapsyler till återvinning under ett år räcker 

stålet till 2200 nya personbilar! 

 

Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna 

pappersförpackningar! 

 

 

Vi har gemensam ekonomi och gemensamt ansvar. 
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Fritidslokalen 
 

 

Lokalen uthyres till föreningens medlemmar och utomstående, max 54 personer 

 

Pris:    Medlemmar     400 kr  

   Utomstående 600 kr 

 

Lokalen disponeras 

 

Söndag – torsdag kl. 08.00 - 23.00 

 

Fredag – lördag kl. 08.00 - 24.00 

 

 

Vid förtäring av mat eller dryck skall dukar användas (ombesörjes av hyrestagaren) 

 

Rökning är förbjuden. 

 

Ballonger och dylikt får ej fästas på väggar eller i tak. 

 

Varma kaffekannor, kastruller eller pannor skall ställas på grytunderlägg (finns i köket) 

 

Aktiviteter utanför lokalen är förbjudna. 

 

Lokalen ska städas efter användandet. Sönderslagna artiklar t.ex. glas och porslin ersätts med 

10 kr/st (dras från depositionen) 

 

Sopor skall sorteras i respektive kärl (glas, papper, plast osv.) 

 

OBS! Hög musik och dans är inte tillåten 

 

Aktiviteter utanför lokalen är förbjudna! 

 

För mer information eller bokning: 073-677 47 68 
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Föreningsstämman 

 
Föreningsstämman är föreningens högsta organ. En av stämmans viktigaste uppgift är att 

välja styrelse för föreningen. 

 

Senast 14 dagar innan stämman skall hållas, ska medlemmarna ha fått en kallelse. 

Den kan antingen vara personlig eller sättas upp som anslag i trapporna. 

 

Före stämman får alla medlemmar en kallelse till stämman. Det finns också en dagordning för 

stämman samt redovisning av föregående års ekonomi. 

 

Om man har ett förslag till stämman, t ex ombyggnad eller annan viktig fråga, ska man lämna 

in en motion till styrelsen. Motionen ska vara inlämnad till styrelsen före oktober månad. 

Styrelsen kommer sedan att diskutera motionen och lämna förslag till beslut. Både motionen 

och styrelsens förslag till beslut finns med i materialet som skickas ut före stämman. 

 

Dagordningen innehåller bl.a. följande: 

 

 

Öppnande 

Stämman förklaras öppnad av föreningens ordförande. 

 

 

Ordförande 

Till ordförande väljs någon som är kunnig i föreningsteknik och känner föreningen väl. I regel 

har valberedningen förslag på en lämplig person. 

Valberedningen är en grupp på tre personer som har till uppgift att ta fram namn på lämpliga 

personer som ska väljas till olika uppdrag. 

 

 

Dagordningen 

Dagordningen är ett förslag till i vilken ordning de olika ärendena ska behandlas.  

Ska det utskickade förslaget till dagordningen följas? Är det någon medlem som föreslår en 

ändring i dagordningens ordningsföljd, ska detta påpekas här. Sedan får stämman rösta om 

vilken ordning som frågorna ska behandlas. 

 

 

Val av justeringsmän och rösträknare 

Det blir i regel samma personer som får justera protokollet och fungera som rösträknare under 

stämman. Att justera protokollet innebär att man efteråt får skriva under att protokollet från 

stämman är korrekt. Vill justeringsmännen ändra något, ska man säga det till stämman 

sekreterare. Är justeringsmännen och sekreteraren överens, ändras det, så att protokollet blir 

riktigt. Om justeringsmännen är oeniga om någonting i protokollet, får man lämna in ett 

förslag till formulering i protokollet. Förslaget bifogas därefter protokollet och finns med som 

en bilaga. 
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Stämmans utlysande 

Här beslutas om kallelsen gått rätt till. Är det någon medlem som har invändningar, ska man 

säga ifrån här. 

 

 

Antalet röstberättigade 

I regel blir man ”avprickad” när man går in i lokalen. Då klaras även t ex fullmakter av, dvs 

att en medlem låter en annan person tillvarata hans /  hennes intressen på stämman. Den som 

har fullmakt har samma rätt som medlem att yttra sig och rösta. Vid ”avprickning” erhåller 

varje medlem ett röstkort. 

 

Varje medlem har en röst på stämman, även om man har flera lägenheter. Även om flera 

personer står för lägenheten, får endast en rösta. 

 

 

Val av styrelse 

Vår styrelse har fem ordinarie medlemmar och tre suppleanter. En av de ordinarie, liksom en 

suppleant väljs av HSB. De ordinarie styrelsemedlemmarna väljs för en tid av två år. 

 

Valberedningens ordförande redovisar vilka som är avgående (som har suttit i två år) och 

föreslår antingen omval eller lämnar förslag på nytt / nya namn. Under denna punkt finns det 

även möjlighet för den enskilde medlemmen att lämna förslag på namn. 

 

Revisorernas uppgift är utöver att granska ekonomin, gå igenom styrelseprotokoll och 

kontrollera att besluten är tagna på rätt sätt. 

 

 

Beslut som fattas av stämman 

Stämman beslutar om eventuell avyttring av föreningens egendom samt till- eller ombyggnad. 

Underhåll och månadsavgifternas storlek beslutas av styrelsen. 

 

 

Extra föreningsstämma 

En extra föreningsstämma påkallas av följande skäl: 

- styrelsen kallar till extra stämma 

- revisorerna kallar till extra stämma 

- om 10 % av föreningens medlemmar skriftligt begär det hos styrelsen 

 

 

Paragrafer i stadgarna rörande stämman 

I stadgarna finns i följande paragrafer som berör stämma och extra stämma: 

§ 12 föreningsstämma 

§ 13 kallelse till stämma 

§ 14 motionsrätt 

§ 15 röstning, ombud och biträde 

§ 16 dagordning 

§ 20 underhåll och avgifter 

§ 21 avyttring, till- eller ombyggnad 
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Några viktiga föreningstekniska termer 

 
Ansvarsfrihet 
Stämman godkänner det arbete som styrelsen utfört under det gångna räkenskapsåret. 

 

 

Justeringsman 

Den eller de personer som ska justera protokollet. De ska följa sammanträdet så noga, att de 

kan påpeka eventuella felaktigheter i det skrivna protokollet. Det kan gälla röstsiffror eller 

fattade beslut. Ett justerat protokoll kan inte ändras i efterhand. 

 

 

Ordningsfråga 

Här går man in och bryter talarlistan. Orsak kan vara att man vill ha rast eller att det ska sättas 

streck i debatten. 

 

 

Omröstning (votering) 

Omröstning kan ske på flera olika sätt. 

 

Det enklaste sker med att de röstberättigade svarar med ja- eller nejrop då ordförande talar om 

vad röstningen gäller. Ordföranden talar sedan om hur han / hon har uppfattat svaren. 

 

Ett exempel: Ordföranden föreslår stämman omval av NN som styrelseledamot. Vid detta 

tillfälle svarar några ja och några nej. Uppfattar ordföranden att flest svarat ja förklarar han att 

NN omvalts som styrelseledamot. 

 

Skulle man inte vara överens med ordföranden, utan tycker att det var fler som ropade nej, ska 

man begära votering. Votering innebär rösträkning och måste begäras innan ordföranden slår 

klubban i bordet. Man brukar även precisera om det skall vara sluten votering eller om 

handuppräckning gäller. Vid personval är det brukligt med sluten votering. 

 

Sluten votering går till på följande sätt: 

 

Man skriver sitt val på ett röstkort. Gäller det personval, kan valet stå mellan t ex fyra 

personer, som ska väljas till två platser i styrelsen. Då får röstsedeln innehålla högst två namn, 

dvs ett eller två. Skriver man tre eller flera namn är röstsedeln ogiltig. Samma gäller om man 

skriver dit ett namn som inte tidigare föreslagits. 

 

Stämmodeltagarna får därefter lämna sina röstsedlar och prickas då av på deltagarför- 

teckningen. Rösträknarna drar sig sedan tillbaka och räknar rösterna. De upprättar ett 

protokoll över hur omröstningen har utfallit. Detta protokoll bifogas sedan stämmo- 

protokollet. 

 

Omröstning med handuppräckning brukar vara tillräckligt i andra frågor än i personval. 

Rösträknarna räknar då hur många röster de olika förslagen har fått. Resultatet antecknas och 

skrivs in i protokollet. 
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Protokoll  

Vid stämma skrivs endast beslutsprotokoll, dvs vilken fråga det gäller och vad beslutet blev. 

 

 

Replik  

Ordföranden beviljar någon att svara kort på ett tidigare inlägg. Detta bryter talarlistan och 

kan tillåtas även efter att streck i debatten är begärd. 

 

 

Reservation 

Då styrelsen fattat ett beslut som man inte tycker är bra. Antingen kan man bara säga, att man 

reserverar sig mot beslutet och begära att det skrivs in i protokollet, eller be att senare få 

återkomma med en skriftlig reservation. Där tar man då upp orsakerna till att man reserverat 

sig. Skriftlig reservation är viktig i de fall protokollen skickas ut till medlemmar, exempelvis 

för politiska partier eller fackföreningar. 

 

 

Revisorer 

Det skall finnas två ordinarie och minst en suppleant. Revisorerna går igenom föreningens 

räkenskaper. En annan lika viktig uppgift är att granska protokollen och se till att besluten 

fattas på rätt sätt. Om allt är som det ska, föreslår revisorerna på årsstämman att styrelsen 

beviljas ansvarsfrihet. 

 

 

Streck i debatten 

När någon anser att frågan är färdigbehandlad, begär man streck i debatten. Ordföranden 

frågar då de övriga medlemmarna, om man anser att det ska sättas streck i debatten. Blir 

svaret ja, ska han / hon redogöra för vilka som står på talarlistan. De som vill yttra sig, måste 

anmäla sig nu. När man satt streck efter sista anmälda talare, kan ingen ytterligare anmäla sig. 

Undantag är dock om någon begär replik. 

 

 

Stämma eller årsmöte 

En förenings högsta beslutande organ. Stämman väljer styrelse och beslutar i vissa 

ekonomiska frågor. Här beviljas eller avslås ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

 

Talarlista 

Den lista som ordföranden upprättar över dem som begär ordet. 

 

 

Utslagsröst 

Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst. 
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Valberedning 

Lämnar förslag på styrelsemedlemmar. 

 

 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen upprättas inför stämman / årsmötet. Där beskrivs vad som har hänt i 

föreningen under det gångna året, vilka ekonomiska åtaganden man gjort samt en ekonomisk 

redogörelse med bokslut för verksamhetsåret. Dessutom har revisorerna skrivit en revisions- 

berättelse. 
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Spara på värmen, den är dyr 

 
Värmen är föreningens största utgiftspost. Det är därför angeläget att alla hjälps åt att hålla 

dessa kostnader nere. 

 

                 Lufta under en kort tid, högst 10 minuter. Gärna då med tvärdrag. 

    

                 Vill du lufta under en längre tid, var vänlig stäng av elementen 

 

            Låt aldrig ett fönster stå på glänt under värmesäsongen utan att ha stängt av    

           elementet. 

 

   Får du för varmt, öppna inte fönster eller balkongdörrar, stäng av elementen. 

 

   I våra värmekostnader ligger också varmvattenförbrukning. Var därför inte 

   alltför frikostig med spolande av varmvatten. 

 

   När du lämnar lägenheten under kortare eller längre period bör du skruva ner 

   elementen. 

 

 

Vi har erhållit räntesubventioner för värmebesparande åtgärder. Myndigheterna ställer 

emellertid vissa krav för att erhålla dessa. Det är därför viktigt att vi ser till att inte ha för 

varmt. Temperaturen skall inte understiga 21 grader, men får inte överstiga 23 grader. 

 

På hösten och vid milda vintrar med förhållandevis höga temperaturer utomhus och kanske 

fuktig väderlek, kan det ibland kännas svalt i lägenheterna och elementen är bara ljummiga. 

Innan du ringer och klagar på värmen, kontrollera din inomhustemperatur. 
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Brf Sköldens hemsida 
 

Missa inte hemsidan där du finner all information som rör din 

bostadsrättsförening.  

 

Här hittar du bland annat kontaktuppgifter till styrelsen, vad som är på 

gång och vad som gäller i föreningen. Du kan t.ex. ladda ner 

årsredovisningen och informationsblad, göra en bokningsförfrågan på 

fritidslokalen och skriva på anslagstavlan. 

 

Adressen är www.hsb.se/malmo/skolden 
 

Vi vill gärna ha kommentarer från er boende så att vi kan 

tillhandahålla det ni vill ha på hemsidan.  

 
 

Styrelsen 
 

 

 

 

 

 

 

                     

 

http://www.hsb.se/malmo/skolden
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FastighetsJour i samarbete med G4S 
 
 

 

HSB BoService har som målsättning att erbjuda alla kunder ett brett sortiment 
av tjänster och mervärde som bidrar till att öka medlemmarnas trygghet och 
trivsel i sitt boende. Ett steg mot en bättre service på kvällar och helger är en 
ny tjänst kallad FastighetsJour, en tjänst som HSB BoService erbjuder i 
samarbete med G4S (tidigare Falck Security AB).  

 

Bostadsrättförening Skölden har anlitat HSB BoService FastighetsJour. Detta 

innebär att samtliga medlemmar har tillgång till hjälp utanför ordinarie arbetstid.  
 

Kostnadsfria utryckningar 

När en medlem från bostadsrättsföreningen ringer in ett akut fel som inte kan 

avhjälpas via telefon skickar jouren en åtgärdsbil för att åtgärda det akuta felet. 

Givetvis räknas även hög musik, störande fester mm som akuta fel. Kostnadsfria 

utryckningar innebär att medlemmarna inte tvekar att ringa jouren vilket 

minimerar skadans omfattning. Detta innebär trygghet och besparing för både 

medlem och förening. Vad som räknas som fel, samt vilka tjänster och åtgärder 

som ingår i FastighetsJouren finns angivet på baksidan av denna information. 

 

Störningsjour 

Om en medlem upplever sig störd eller upptäcker inbrottsskador ringer 

medlemmen jouren som omgående skickar väktare till platsen. På plats gör 

väktaren en bedömning av situationen och agerar utifrån denna. Hög musik, 

oväsen i fastigheten, störande personer runt fastigheten mm åtgärdas omgående. 

Samtliga utryckningar återrapporteras till föreningen. 
 

För att Jouren skall rycka ut krävs det att medlem uppger föreningens namn, 

gatuadress, lägenhets nummer, telefon nummer och namn. Detta är viktigt för att 

jouren skall hitta rätt, samt möjlighet för föreningen att följa upp skador mm 

under ordinarie arbetstid (måndag-fredag 07.00-16.00) 

 

 

 

Jourtid = 16.00-07.00 vardagar samt dygnet runt på helger 

 

Telefon 040 – 661 01 65 
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Utgångskriterierna för vad som är ett akut fel är 

 Felet ska ha uppkommit, förvärrats eller upptäckts under jourtid. 

 Felet kan medföra ekonomiska, materiella eller personliga skador eller 

medföra följdfel om det ej omedelbart åtgärdas. 

 Felet är till stort bekymmer/olägenhet för medlem 

 

FastighetsJour kan åtgärda 

 Vattenläckor och översvämningar 

 Stopp i avlopp 

 Inbrottsskador 

 Glasskador 

 Elfel, säkringsbyte 

 Avsaknad av värme/varmvatten 

 Låsfel 

 Reparation av grindar och staket 

 Stormskador och lösa föremål som riskerar att falla ner 

 Undersökningar vid branddoft/rök 

 Stopp i sopnedkast, fel på sopkvarn 

 Störningar t.ex. hög musik eller obehöriga i trapphus 

 Tvättutrustning 

 

Ingående tjänster 

 Mottagning och registrering av anmält fel 

 Förmedling av ärendet till fastighetsjour eller hissjour 

 Utryckningsberedskap dygnet runt 

 Åtgärd på fel som uppfyller kriterier för att vara akut 

 Störningsjour 

 Fria utryckningar under jourtid 

 Återrapportering av utförd åtgärd (via fax) 

 Återrapportering av felanmälan som ej bedömts vara akut (via fax eller 

mail)  

 Administration av åtgärdsinstruktioner 

 Nyckelförvaring (gäller för föreningen, ej medlem) 

 Jour 16.00-07.00 vardagar och dygnet runt under helgdagar 

Jouruppdrag omfattar normalt inte fel som är lägenhets-/lokalinnehavarens 

ansvar, t.ex. fel på vitvaror, lägenhetsytterdörr eller annat som tillhör 

lägenheten. Sunt förnuft avgör undantag. 

 

TELEFON 040 - 661 01 65 
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Kontrollera brandskyddet i din bostad 
 

 
 

Checklista för ökad säkerhet för dig och 

dina grannar 
 

Lägenheten skall vara utrustad med minst  en 

brandvarnare. 

 

Kontrollera el-utrustningen i lägenheten. 

(Sladdar i kläm eller glapp i kontakter) 

 

Åtgärda blinkande lysrör. 

 

Placera inte levande ljus på TV:n. 

 

TV:n skall stå fritt. Slå av TV:n med knappen 

på apparaten. 

 

Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll 

för barnen. 

 

Dra ut kontakten när du använt kaffe- 

kokare och brödrost. 

 

Förvara inte brandfarlig vara i källarförråd. 

(Lösningsmedel, oljor, färg mm) 

 

Se till att filter i spisfläkt är fria från fett. 

 

Tillse att onödigt papper och skräp inte samlas 

i trapphus eller källare. 

 

Inga barnvagnar, cyklar, soppåsar, dörrmattor 

eller andra föremål får förvaras i trapphus. 

 

Sopluckor i trapphus skall alltid vara stängda. 

 

Dörrar till källare skall alltid vara låsta. 

 

Kontakta i första hand fastighetsägaren om du 

ser brister i brandskyddet. 

 

Garage: Får endast förvaras 5 liter bensin i 

godkänd dunk.  

 

Se till att alltid dörrarna till garaget är låsta 

när ni lämnar det. 

 

Var alltid uppmärksam så att inte obehöriga 

ges tillfälle att komma ner i garaget. 

 

 

OM DET BÖRJAR BRINNA 

 

RÄDDA folk i fara. 

 

VARNA omgivningen. 

 

LARMA brandkåren. 

 

SLÄCK om du har släckare eller slang, men 

ta inga onödiga risker. 

 
Om rummet är rökfyllt –kryp under röken 

där det finns syre. 

 
Stäng dörren till utrymmet som brinner. 

 
Stanna i lägenheten om det brinner på annan 

plats i fastigheten. 

 

Gå INTE ut i rökfyllt trapphus. 

 

RING 112 OM DU BEHÖVER HJÄLP 

 

 

ANLAGD BRAND 
 

Många bränder är anlagda i Malmö. Varje år 

anläggs 400 bränder. 

Hjälp till i kampen mot de anlagda 

bränderna. 

 

Var vaksam mot obehöriga. 

 

Ta bort allt brännbart i källare och trapphus. 

 

Håll dörrar till källare låsta. 

 

Rapportera oordning och brister till 

fastighetsägaren. 

 

Tipsa Polisen i samband med brand. 

SÄTT UPP DEN HÄR PÅ EN VÄL SYNLIG PLATS 


