
BRF ORDONNANSEN 10     2015-05-07  
Styrelsen 

 

Till Medlemmar i Brf. Ordonnansen 10 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 

Härmed kallas medlemmar i Brf Ordonnansen 10 till ordinarie föreningsstämma. 

Tid: Söndag den 31 maj, kl. 19.00  
Plats: Föreningslokalen en halv trappa ned i källaren 
 
Föreningens årsredovisning kommer att distribueras via brevlådorna i entrén samt sitta 
anslagen på föreningens anslagstavla senast veckan innan stämman. Om någon som 
tillfälligt inte bor i huset vill erhålla årsredovisningen per email måste detta meddelas 
styrelsen. 

Om du inte kan komma på stämman kan du skicka ett ombud. Vem som får vara ombud 
finns i föreningens stadgar. Fråga styrelsen om du är osäker (telefonnummer till 
styrelsen finns anslagna i entrén). 

Dagordning: 
 

1.  Stämmans öppnande 
2.  Godkännande av dagordning 
3.  Val av ordförande vid stämman  
4.  Anmälan av styrelsens val av protokollförare 
5.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
6.  Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 
7.  Fastställande av röstlängd 
8.  Revisorernas berättelse 
9.  Styrelsens årsredovisning 
10.  Fastställande av resultat- och balansräkning 
11.  Beslut om resultatdisposition 
12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13.  Arvoden åt styrelseledamöter och revisorerna 
14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15.  Val av revisorer och suppleanter 
16.  Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden samt till styrelsen anmälda 

ärenden (enligt § 34 i föreningens stadgar). 
16.1  Installation av ny sophantering, se bifogat dokument 
17.  Stämmans avslutande 

	   	  



 

Motion till årsstämma 2015 
BRF Ordonnansen 10  
Värtavägen 59 
115 38 Stockholm 
 
2015-04-27 

Motion gällande installation av ny sophantering 
 
Bakgrund 
Sophanteringen har sedan lång tid tillbaka medfört stora problem för föreningen. Inte minst 
på senare tid då de gröna behållarna välts omkull, soppåsar slitits upp, sopor slängts utanför 
samt att problemet med råttor inte tycks försvinna trots att Anticimex flertalet gånger anlitats 
för att placera ut råttgift. Styrelsen har därför undersökt alternativa lösningar och kommit 
fram till att den låsbara sophanteringsmodell som våra grannfastigheter (Värtavägen 55 och 
57) använder sig av skulle lämpa sig även för oss på Värtavägen 59. Företaget SanSac AB 
som levererar kassunerna har tillsammans med Stockholm Stad besökt oss för att 
undersöka möjligheten till att uppföra en kassun på vår fastighet. På grund av den yta som 
behövs i sidled för att tömningen skall kunna ske riskfritt är den placering som är aktuell den 
plats där trädet tidigare stod.  
 
Lösningen medför följande kostnader (ungefärliga, baserade på offert): 5670 kr för fräsning 
av stubben och 76 172 kr för markarbete, installation och kassun. Totalt ca 81 842 kr exkl. 
moms.  
 
Övergripande motivering  
En ny sophantering skulle ge följande effekter: 
 

1. Ökad trivsel då den är försedd med låsmekanism (tillgång ges med portnyckel) vilket 
hindrar att soppåsar slits ut.  

2. Högre kapacitet 3400 liter kontra dagens 660 liter x 2 (2640 liter vid två tömningar i 
veckan) medför att den inte kommer att vara överfull i samma utsträckning som idag.  

3. Minskad kostnad för tömning. Nuvarande lösning: 2 tömningar i veckan (21203 
kr/år).   

4. Minskad problematik med råttor och lukt.  
5. Frigör nuvarande yta till exempelvis cykelparkering.  
6. Break-even kostnadsmässigt efter cirka 8 år.  

 
Förslag till beslut, yrkande 
Att stämman röstar JA till att ge styrelsen i uppdrag att beställa arbetet i sin helhet 
innehållande: fräsning, markarbete samt installation av kassunen. 
 
Motion inlämnad av:  
Styrelsen gm ordföranden 150427 
 
 


