
 
 

Medlemmarna i Brf Bäckhagen kallas till 
 

ÅRSSTÄMMA 
2021 

Tisdag 28 september, kl.18.30 
 
 

Plats: Musiksalen,  
Lilla Sätraskolan, 

Porfyrvägen 17, Gävle 
 

Kl 17.30 inbjuds medlemmarna först till ett allmänt 
fråge- och informationsmöte i samma lokal 

 
 

Med anledning av fortsatt smittspridning av Covid-19 gäller fortfarande 
FHMs rekommendationer, dvs att hålla avstånd och att stanna hemma vid 

sjukdomssymptom. Styrelsen rekommenderar att endast 1 medlem per 
hushåll deltar. 

 
 
 

Varmt välkomna! 
 

 
Styrelsen för Brf Bäckhagen 

 



Brf Bäckhagen, Gävle  
  
__________________________________________________________________________________________  
 
DAGORDNING 
Tisdag 28 september 2021, kl. 18.30 i Musiksalen, Lilla Sätraskolan.  
 
§ 1 - Stämmans öppnande  
 
§ 2 - Val av stämmoordförande 
 
§ 3 - Godkännande av dagordning 
 
§ 4 - Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 
§ 5 - Val av två justerare och rösträknare 
 
§ 6 - Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
 
§ 7 - Fastställande av röstlängd 
 
§ 8 - Föredragning av styrelsens årsredovisning 
 
§ 9 - Föredragning av revisorns berättelse  
 
§ 10 - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
 
§ 11 - Beslut om resultatdisposition 
 
§ 12 – Beslut om fastställande av budget  

§ 13 - Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

§ 14 - Fråga om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för näst- 
           kommande verksamhetsår 
 
§ 15 - Val av Styrelseledamöter och suppleanter 

§ 16 - Val av revisorer och revisorssuppleanter 
 
§ 17 - Tillsättande av valberedning 

§ 18 - Inkommen motion 

§ 19 - Stämmans avslutande 









































Underhållsplan för Brf Bäckhagen 
  Uppdaterad 2021-03-30 
 

 
 

 

Bostadsrättsföreningen är skyldig att upprätta en underhållsplan som uppdateras regel-
bundet. Det finns i huvudsak två syften med den: 

• det ena är att så långt möjligt förutse och i god ordning genomföra planerat 
underhåll vid rätt tidpunkt, det vill säga innan underhållsbehovet blir akut, 

• det andra, och kanske viktigaste syftet, är att få en prognos för hur stora ekonomiska 
avsättningar som behöver göras för att täcka kommande års planerade underhåll. Vi 
som bor i föreningen ska fortlöpande betala av på vårt slitage av de gemensamma 
anläggningarna för att inte tvingas till kraftiga avgiftshöjningar när kostnaderna 
uppstår.  

I en underhållsplan är både årtal och kostnader ofta grova uppskattningar, som kan komma 
att ändras under kommande år. 

 

Uppskattat underhållsbehov 2021–2045 
 Åtgärd Bedömt 

behov, årtal 
Bedömd 
kostnad, kr 

Byggnad utvändigt    

Fasadstegar Utbyte 2021 350 000 

Omdränering Underhåll, reparation 2021-2030 500 000 

Fönster och balkongdörrar Utbyte 2025-2030 10 000 000 

Fasadträ, balkongräcken mm  Målning, reparation 2025-2030 2 000 000 

Entrétrappor, entrétak Utbyte 2025-2030 2 000 000 

Ytterdörrar Utbyte 2025-2030 1 000 000 

Fasader putsyta Omputsning 2025-2030 5 000 000  

Socklar Målning, reparation 2025-2030 1 000 000 

Takplåt, skorstenar, rasskydd Utbyte 2035-2045 * 

Garage    
Tak och väggar Utbyte 2035-2045 * 

Garageportar Utbyte 2035-2045 1 200 000 

El, belysning, motorvärmare Utbyte 2035-2045 * 

Föreningslokal    
Föreningslokal Upprustning 2021-2025 100 000 
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Mark    

Träd, buskar, planteringar  2021-2025 1 000 000 

Lekplatser Upprustning, 
komplettering 

2021-2030 100 000 

Asfaltytor Om-asfaltering 2030-2040 * 

Utebelysning/armaturer  2035-2045 * 

Soprum, återvinningshus    

Soprum, återvinningshus Tak- och fasadbyte 2035-2045 * 

Vatten och avlopp    

Ventiler o pumpar i under-
centralen 

Underhåll, byten 2021-2030 100 000 

Dagvattenbrunnar Underhåll/byten * * 

Avloppsledning, vatten-
stammar 

 2025-2035 9 000 000 

Avloppsledning, gata  2040-2050 * 

Fjärrvärmeledningar  * * 

Ledningar, el, tele, TV, 
bredband 

   

Elnät 230 V  2025-2035 1 000 000 

Kabel-TV, kopparnät  * * 

Bredband, fiberkabel  * * 

Lägenheter      

Golvbrunnar Utbyte, löpande 2021-2025 100 000 

Avstängningsventiler, kall- 
och varmvatten 

 2035-2045 300 000 

Reglerventil, värme  2035-2045 300 000 

Radiatorventiler Utbyte * * 

 

*= betyder att beräkning inte är möjlig i dagsläget 
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Slutsats 

För att täcka kostnader för kommande underhåll avsätter föreningen varje år medel till en 
fond för yttre underhåll. Aktuellt värde på den framgår av Årsredovisningen. Enligt stadgarna 
är minimibeloppet för avsättning 0,3 procent av taxeringsvärdet. 

Underhållsplanen visar att vi behöver avsätta mer till fonden än miniminivån, därför väljer 
styrelsen att avsätta hela resultatet i fonden för yttre underhåll. 

 

Tidigare större renoverings-och förbättringsåtgärder i Brf Bäckhagen 

1993 Byte och isolering av tak, plåt 
1998 Fasadrenovering, nya ytterdörrar 
2001 Byte av reglerventiler och avstängningsventiler i alla 

lägenheter 
2001 Nya värmepumpar i Undercentralen 
2003 Ny sand till lekplatserna, nya redskap till lekplats A och B 
2003 Gavelspetsar i sydläge utbytta 
2004 Nya sophus och 1 återvinningshus 
2008 Bredband och fiberkabel installerad 
2012 Ommålning av allt fasadträ, balkonger mm 
2014 Nya armaturer, utebelysning 
2014-2018 Utbyte och renovering av ett antal yttertrappor 
2015 Uppgradering av kabeltevenätet 
2015 Nya garageportar och underhåll av garagelängorna 
2017 Radonsanering hus 6, 8, 30, 32, 34, 36 
2018 Radonsanering etapp 2  
2019-2021 Radonsanering etapp 3 
2019 Radiatorventiler utbytta 
2020  
2021  

 

Dräneringar 

2006 Grävning och dränering runt hus 36 och framsidan av hus 12 
2007 Grävning och dränering av framsidan på hus 6, 8 och 10 
2013-2015 Grävning och dränering vid delar av hus 28 
  
  

 



Valberedningens förslag till styrelse 2021-2022 

 

Styrelsen har under denna mandatperiod bestått av sju stycken personer: 

 

Tomas Eklund 

Niclas Cronsell  

Helen Malmberg 

Niclas Nordström 

Gerd Lindroos 

Sofia Öjergren   

Sara Szczesna Razmi  

När mandatperioden löper ut så har samtliga styrelseledamöter utom Helen Malmberg beslutat att 
ställa upp för omval. Föreningen tackar Helen Malmberg för hennes engagemang. 

 

Utifrån de förutsättningarna har valberedningen kommit fram till följande förslag: 

Gerd Lindroos  Ledamot Omval 1år 

Niclas Cronsell  Ledamot Omval 1år 

Tomas Eklund  Ledamot  Omval 1år 

Niclas Nordström Ledamot  Omval 1år 

Sofia Öjergren  Ledamot Omval 1år 

Sara Szczesna Razmi Ledamot Omval 1år 

Sara Gagge   Ledamot Nyval 1år 

 

Det skulle betyda att styrelsen kommer att bestå av sju stycken ledamöter och inga suppleanter.  



Revisorer har varit: 

Nisse Westerlund  

Rolf Karlsson 

Suppleant: 

Marcus Pettersson 

När mandatperioden löper ut har samtliga valt att ställa upp för omval. 

 

Utifrån de förutsättningarna har valberedningen kommit fram till följande förslag. 

Nisse Westerlund  Ordinarie  Omval 1år 

Rolf Karlsson   Ordinarie  Omval 1år 

Marcus Pettersson Suppleant  Omval 1år  

 

Valberedningen har bestått av: 

Carolina Edström  

Emil Björklund 

Siv Hedenberg Björklund  

När mandatperioden löper ut har samtliga valt att ställa upp för omval. 

 

Utifrån de förutsättningarna har valberedningen kommit fram till följande förslag. 

Carolina Edström Sammankallande  Omval 1år 

Emil Björklund    Omval 1år 

Siv Hedenberg Björklund   Omval 1år  

 

 



Hej  
 
Mitt förslag är att investera i ett kalkfilter till inkommande vatten. Tror att ni alla känner igen 
problemet med blandare och spridare som kalkar igen. Det kalkrika vattnet förkortar markant 
livslängden på t.ex. blandare och medför frekventare service. 
 
Fördelar/nackdelar med detta borde Niklas kunna redogöra, då han har mer insikt än jag. Men det 
finns tusenlappar att spara för den enskilde medlemmen. Antagligen inte för Föreningen, men 
medlemmarna är föreningen. Jag tycker det är en bra investering i alla fall.   
 
mvh Pelle, 12d 
 

 

 

 

Svar på Motion  

 
Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. Tanken med ett gemensamt kalkfilter för våra 
fastigheter är god, och skulle kunna underlätta skötsel av fastigheternas sanitettekniska 
installationer. Men styrelsen har låtit undersöka frågan och kostnaden för en sådan lösning har 
visat sig vara relativt hög motsatt fördelarna.  

Förutom dyr installationskostnad tillkommer även kontinuerlig drift och skötsel av dessa filter som 
även skulle ge en ansenlig återkommande kostnad för föreningen som är svår att försvara mot 
fördelarna. Baserat på följande föreslår alltså styrelsen att avslå motionen. 

Styrelsen BRF Bäckhagen 



Brf. Bäckhagen - Fältspatvägen 6 - 806 31 Gävle 
Epost: info@brfbackhagen.se
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