
 

 

 

 

Vingens årsstämma 2019  

Onsdagen den 22 maj kl 19.00 

I Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks Allé 25 

 

Dagordning 
 

1   Föreningsstämmans öppnande 
2   Val av stämmoordförande 
3   Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4   Godkännande av röstlängd       
5   Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
6   Godkännande av dagordningen 
7   Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet  
8   Val av två rösträknare  
9   Fråga om kallelse skett i behörig ordning    
10 Styrelsens årsredovisning 2018  
11 Revisorernas berättelse    
12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den 
      fastställda balansräkningen 
14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar  
      för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning 
16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter   
17 Val av styrelseledamöter och suppleanter   
18 Presentation av HSB-ledamot  
19 Beslut om antal revisorer och suppleanter      
20 Val av revisor och revisorssuppleant      
21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
23 Val av ombud och ersättare till HSB distrikt 7 
24 Motioner 
25 Föreningsstämmans avslutande 
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Pkt 17, 20, 22     Brf. Vingens föreningsstämma 22 maj 2019 

 

Valberedningen föreslår följande till nominering 2019 

Styrelseledamot: 

Mary Ann Sörensen  

Omval 2 år 

Brita Zellhann 

Omval 1 år 

 

Anna Bengtsson (30 år) 

Pilotgatan 46 (Gondolen) 

Jobbar som planarkitekt hos Tyresö kommun.  Har bott i Brf Vingen i två år. 

Nyval 2 år 

 

Henrik Andersson (46 år)  

Pilotgatan 25 (Styrspaken) 

Jobbar som programmerare hos Betson.  Har bott i Brf Vingen sju år. 

Nyval 2 år 

 

Johan Graväng (39 år) 

Pilotgatan 50 (Gondolen) 

Jobbar som baransvarig på Cirkus. Har bott i Brf Vingen i sex månader. 

Nyval 2 år 

 

Revisor:  

Tomas Ekelund  

Nyval 1 år 

Revisorsuppleant: 

Anna Jansson  

Nyval 1 år 

 

Valberedning: 

Veronica Berglund  

Omval 1 år 

Baldur Baldursson  

Omval 1 år 

Anna Lena Lindberg  

Nyval 1 år 
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Pkt 24     Brf. Vingens föreningsstämma 22 maj 2019 
 
 
Motion 1  

  
Sittplats i trapphusets entré  
  
Jag föreslår montering av sittplats vid trapphusets entré liknande som finns i 
våra hissarför att t ex sitta på när vi på/av halkskydd/broddar på vintern, väntar 
på taxi o.s.v.  
  
Anette Hjelte  
Pilotgatan 27  
  

 

Styrelsens yttrande  
 

Styrelsen tycker att förslaget är bra och har därför försökt hitta en lämplig, 
uppfällbar, sits att placera i portarna. (Se bild) Det går dock inte att placera en 
sådan överallt, beroende på portarnas utformning, så man kan därför behöva 
titta på alternativ på vissa ställen. Viktigt är dock att sitsen går att fästa stabilt 
och att den är brandsäker.  
 

Styrelsen föreslår därför att stämman bifaller motionen och uppdrar åt 
styrelsen att gå vidare för att lösa frågan på bästa sätt innan kommande 
höst/vinter.   
  
  
Den föreslagna sitsen fälls ej upp med fjäder, den stannar uppfälld i ett övre 

jämviktsläge. Längd 40 cm, bredd 32 cm. Tillverkad i matt aluminium.  
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MOTION 2 

 

Förändrade öppettider miljörum 
 

Miljörummet ligger i mitten av föreningens område, vilket gör att flera boende 
bor på ett relativt stort avstånd från miljörummet. För att öka motivationen att 
källsortera, samt förenkla det dagliga pusslet, föreslås att miljörummet är öppet 
under tidig morgon när folk går till jobbet, då man kan passa på att källsortera 
påväg till jobbet.  
 
Därmed föreslås att miljörummets öppettider på veckodagarna utökas till att 
öppna redan 06:00, alternativt 06:30. 
 
 
John Hallgren 
Skarpnäcks Allé 43  
Lgh 380 
 

 
 
Styrelsens yttrande  
 
Motionären anser att Miljörummets öppettider ska utökas. 
   
När nya miljörummet flyttades in i garaget så fick det samma öppettider som 
miljörummet ute. I dagsläget stör inte ljudet från miljörummet boende på 
samma sätt som det gjorde när källsorteringsrummet låg ut mot gatan. Styrelsen 
ser därför positivt på motionärens förfrågan att ändra öppettiderna från 06:00 till 
22.00.   
 
Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.  
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MOTION 3 
 
 
Utöka de boendes samarbete och gemenskap genom sociala 
medier 
 
Vi är en mycket stor bostadsrättsförening med många hundra boende och 
lägenheter. Vi delar många gemensamma intressen kopplat till vårt boende och 
område. För närvarande finns ingen enkel kommunikationskanal mellan oss i 
föreningen.  
 
Därmed föreslås att styrelsen upprättar en sluten Facebookgrupp för endast 
boende i Brf Vingen. Syftet med gruppen skall vara att öka de boendes 
samarbete och gemenskap. 
 
Förhoppningsvis uppstår även en bieffekt att styrelsen blir avlastad i och med 
gruppens upprättande. Detta då personer som bott i föreningen länge, eller har 
god kännedom om vissa frågor kan kunna ge svar på folks frågor och 
funderingar.  
 
 
John Hallgren 
Skarpnäcks Allé 43  
Lgh 380 
 

 

Styrelsens yttrande 

 

Motionären vill genom sitt förslag utöka de boendes samarbete och gemenskap 
genom sociala medier och föreslår därför att styrelsen upprättar en sluten 
Facebookgrupp. Syftet med gruppen skall vara att öka de boendes samarbete 
och gemenskap. 

Styrelsen har ingenting emot att en sådan sluten Facebookgrupp upprättas. Dock 
kan inte styrelsen stå som avsändare till en sådan grupp och den kan inte heller 
ersätta den officiella informationen som styrelsen skickar ut. 

Till föreningsstämman 2018 inkom en liknande motion om en förenkling av 
informationsflödet från styrelsen till boende genom en app. Styrelsen yrkade 
avslag på motionen med hänvisning till att inte alla boende har en telefon där en 
sådan app kan installeras och därmed skulle det inte underlätta 
informationsarbetet för styrelsen eftersom likabehandlingsprincipen gäller. Det 
betyder att styrelsen fortfarande måste få ut information på ett sätt som alla kan 



6 

 

ta del av, hemsidan, Flygbladet, trapphusen mm. Stämman beslöt att avslå 
motionen. 

Denna motion är lite annorlunda och syftar inte till att ersätta nuvarande 
informationsflöde från styrelsen med en app och därför kan styrelsen tillstyrka 
motionen under förutsättning att någon boende frivilligt ställer upp som ansvarig 
och seriös administratör. Styrelseärenden/frågor kommer inte att behandlas i 
gruppen.  

Styrelsen föreslår stämman besluta att bifalla motionen under 

förutsättning att boende själva tar på sig ansvaret för en sådan sluten 

Facebookgrupp. 

 

 
 


