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Kallelse 
föreningsstämma 

Vid frågor kontakta styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan    www.hannarydh.se 
eller via e-post    styrelsen@hannarydh.se 

Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening LÅNGPANNAN i Stockholm kallas härmed till 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
TID: 25 MAJ 2021 KL 1900 

PLATS:  VÅRFRUKYRKAN 

 Fruängens kyrkogata 3 

På grund av Corona-pandemin kommer föreningsstämman ske likt förra året med poströstning. 

Se separat avisering samt handlingarna som kommer ca 14 dagar innan föreningsstämman. 

DAGORDNING 

1. Föreningsstämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande  

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd 

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet 

8. Val av minst två rösträknare 

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 

11. Genomgång av revisorernas berättelse 

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter,

 revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

18. Presentation av HSB-ledamot 

19. Beslut om antal revisorer och suppleant 

20. Val av revisor/er och suppleant 

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 

23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmäla ärenden som 

 angivits i kallelsen 

25. Föreningsstämmans avslutande 

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens maka eller sambo eller om ombudet är 

medlem i föreningen. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har 

de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Om 

medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från 

utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företräds 

genom fullmakt. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. 

Styrelsen brf. Långpannan 
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Stadgar 2018 
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Valberedningens förslag 

 

Valberedningens förslag till föreningsstämman 25 maj 2021 

Ändring föreslås av styrelsens storlek till 7 ordinarie varav 1 utsedd av HSB och 3 suppleanter. 

Ordinarie ledamöter 2 år 

Eira Fuchs, port 4 (omval)  

Thoralf Axelsson, port 36 (omval) 

Veronica Agnoletto, port 36 (omval) 

Suppleanter 1 år 

Anders Elmgren, port 36 (omval) 

Lena Floser, port 26 (omval) 

Robin Hessling, port 46 (omval) 

Kvarsittande ordinarie ledamöter 

Dejan Vranjes, port 38 

Marie-Louise Holmlund, port 6 

Staffan Törnqvist, port 44 

HSB-ledamot (vald av HSB) 

Lena Lindborg 

 

Ordinarie revisor 1 år 

Carina Vässberg, port 2 (nyval) 

Suppleant revisor 1 år 

Rose-Marie Ottosson, port 20 (omval) 

Justerare / Rösträknare 

Birgitta Andersson El Idrissi, port 44 

Jenny Törnquist, port 20 

 

Ersättningen till förtroendevalda föreslås vara oförändrad. 

Till HSB förtroendeorganisation utser styrelsen representanter för föreningen. 

 

Sonja Berggren & Rigmor Thorhard 

Valberedningen Brf. Långpannan den 2021-04-17 
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Trivselregler 

För boende i Brf. Långpannan 
Vad du behöver tänka på för allas trivsel och trevnad! 

Att vara medlem i en bostadsrätts förening är inte bara ett sätt att bo, utan ett sätt att leva. Det 

innebär att äga husen och utemiljön och att tillsammans ansvara för skötsel, ekonomi och underhåll 

av fastigheterna och gården. Du äger inte din lägenhet utan du äger en andel av föreningen. 

Hälsa på varandra på gården. Det får dessutom ovälkomna gäster att känna sig ”uppmärksammade”. 

Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Vid renovering försök att förlägga arbetet på vardagar och 

inte senare än kl. 19 samt på helger mellan kl. 11-17 dessutom undvika arbete vid storhelger.  

Hushållssopor slängs i avsedda behållare på parkeringen (vid Mickelbergsvägen), på samma plats 

finns även kärl för sortering av matavfall och returpapper. Grovsopor slängs i grovsoprummet på 

parkeringen (vid Fredrika Bremers gata) där finns kärl för blandavfall, elektronik och batterier. 

Skrymmande- och farligt avfall kör du själv till återvinningscentralen (i Sätra industriområde) det 

gäller även avfall du får när du renoverar din lägenhet (renoveringsavfall skall förvaras i 

byggavfallssäckar och får stå på gården i maximalt 2 dygn). 

Använd gärna piskställningarna på gården och skaka exempelvis inte dina mattor från balkongen. 

För att sänka föreningens värmekostnader och hålla gårdens djur ute, så hjälp gärna till att hålla 

portar och dörrar till källare stängda och se till att de går i lås efter dig. Stäng gärna öppna dörrar. 

Om något skulle hända är trapphuset är din utrymningsväg. Av brandsäkerhetsskäl får därför inget 

förvaras i trapphuset, till exempel barnvagnar, cyklar, blommor och mattor. 

Det är tillåtet att röka utomhus, men rök inte i anslutning till portarna. Kom dessutom ihåg att inte 

kasta ut fimpar från balkongen, genom fönster eller på marken där du står. Ta hand om dem och 

kasta dem väl släckta i soporna. 

På gården finns det gemensamma grillplatser, använd gärna dessa. Det är inte tillåtet av 

brandsäkerhetsskäl att grilla (med eld) på balkongen. Förvara inte brandfarliga föremål i värme eller 

direkt solljus. 

För att inte plåtarna på balkongräcket ska slitas mer än normalt är det inte tillåtet att ha blomlådor 

på utsidan av balkongräcket, det är inte heller tillåtet att ha kattrappor eller liknande på utsidan av 

balkongen. 

Det är godkänt att stanna bilen 5 minuter för av-/pålastning på gården, men det är inte godkänt att 

parkera. Sänk hastigheten för våra barns skull. Stäng bommarna både när du kör in och ut. 

När du tvättat klart städa av maskinerna du använt. Om den som bokat en tid inte börjat tvätta inom 

30 minuter är tiden förverkad och för övertas av annan. På lördagar & söndagar är första och sista 

tiden inställda. Tänk på ljudvolymen i tvättstugan så att tvättstugans närmaste grannar inte störs. 

Användning av tvättstugan sker på egen risk. 

Alla är varmt välkomna på föreningens städdagar vår och höst samt årsstämman i maj/juni. 

Brf. Långpannans styrelse och Föreningsstämma vädjar till alla att respekterar och försöker följa 

dessa trivselregler för allas trevnad. 
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Information 
kring stämman 

Vid frågor kontakta styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan    www.hannarydh.se 
eller via e-post    styrelsen@hannarydh.se 

Information kring stämman och Coronapandemin 

Styrelsen har fattat beslut om att stämman kommer att utföras som planerat den 25 maj trots 

Coronapandemin. Det är lagkrav på att utföra stämman senast 6 månader efter räkensakpsårets 

slut.  

Enligt den tillfälliga lag som togs fram förra året och fortfarande gäller för stämmor under 

Coronapandemin så kan vi införa möjligheten till poströstning tillfälligt till stämman även i år. 

Med detta rekommenderar vi och vår förvaltare HSB starkt alla medlemmar i Brf. Långpannan 

att istället för att delta på stämman på plats, helt enkelt poströsta även i år. Detta för att 

minska smittspridning så mycket det går. 

Stämman kommer att hållas kl 19:00 i Vårfrukyrkans lokaler (se kallelse) som planerat men med 

ytterst få närvarande. Målet är att vi blir stämmans ordförande och sekreterare, 2 justerare, 

föreningens revisor samt styrelsens ordförande. 

Till den som ändå väljer att komma på själva stämman trots vår rekommendation till 

poströsning, så utgår vi ifrån att du kommer fullt frisk och helt symtomfri, kom ihåg att vi även 

kommer ha begräningen på 8 personer för sammankomster att följa. 

 

Det kommer att tryckas ett poströstningshäfte som kommer att delas ut i samband med att 

stämmohandlingarna och övriga handlingar för stämman delas ut i alla bostadsrätters brevlådor. 

I detta kommer alla förslag till beslut att stå med och du kryssar enkelt i Ja eller Nej på de olika 

besluten som ska fattas. 

I detta röstningshäfte är även valberedningens nomineringar förtryckta. Om andra nomineringar 

önskas tryckas i häftet behöver valberedningen veta detta senast den 30 april 2021. 

valberedningen@hannarydh.se  

Nomineringar kan även ske på plats på stämman. 

Själva poströstningshäftet skickas till den föreningsvalde revisorn för att undvika jäv. Mer 

information om detta kommer med handlingarna. 

Staffan Törnqvist  

Ordförande Brf. Långpannan 
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Fullmakt 

Varje medlem har en röst. 
Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst 
tillsammans. 
Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en 
röst. 

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. 
Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan 
närstående(=förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud. 

Ombud får bara företräda en medlem. 

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet. 

Ort ……………………………………….       Datum ……………………..... 

Fullmakt för ……………………………………………………………………… 

att företräda bostadsrättshavaren ………………………………………………… 

Lägenhetsnummer ………..……….. i brf ………………………...……………... 

Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning: 

……………………………………………………………………………………. 

(Namnförtydligande) ………………………………………………….................. 

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad) 
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