
 
Kilian Zollsgatan 27D 217 56 Malmö 
 
Kallelse till föreningsstämma år 2020 
 
Härmed kallas medlemmarna i Brf Krageholm 3 till ordinarie föreningsstämma 
tisdagen den 2 juni kl. 18.00 i garaget under gården. Restaurang Tuppen har stängt. 
 
Anmäl att ni kommer genom att lämna kupongen nedan i styrelsens brevlåda i entrén 
till Kilian Zollsgatan 27D, alternativt genom att skicka ett mail till info@krageholm3.se. 
 
På grund av rådande omständigheter kommer ingen förtäring att erbjudas. 
 
Dagordning 

1. Stämmans öppnande. 
2. Godkännande av dagordning. 
3. Val av stämmoordförande. 
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 
7. Fastställande av röstlängd. 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 
9. Föredragning av revisorernas berättelse. 
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 
11. Beslut om resultatdisposition. 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 

verksamhetsår. 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
16. Val av valberedning. 
17. Proposition från styrelsen, upptagen i bilaga till denna kallelse.  
18. Motioner från medlemmar upptagna i bilaga till denna kallelse. 
19. Stämmans avslutande. 

 
 
  
Anmälningskupong:  
 
Jag/Vi kommer: __________ st. 

Namn:________________________ 

Lägenhetsnummer:_______________ 

 

Lägg kupongen i föreningens brevlåda, 
Kilian Zollsgatan 27D, senast  31 maj



 
Kilian Zollsgatan 27D 217 56 Malmö 
 

Information inför föreningsstämman 2020 
Med	anledning	av	coronaviruset.	
		
Enligt Folkhälsomyndigheten är det nu mycket hög risk för spridning 
av coronaviruset i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, 
även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att 
sprida smitta. Därför har styrelsen Brf Krageholm 3 vidtagit vissa 
försiktighetsåtgärder. 
 
 
            FÖRENINGSSTÄMMAN 2020. 
 
Styrelsen har beslutat att genomföra årets stämma trots rådande situation. 
Vi har beslutat att genomföra stämman i bostadsrättsföreningens GARAGE, 
nerfart SERGELS VÄG. Detta då det är den största lokal vi har tillgång till. 
 

Datum: 2020-06-02 
Tidpunkt: 18.00-20.00 
 
VI HOPPAS ATT GARAGEINNEHAVARE HAR FÖRSTÅELSE FÖR 
DETTA OCH AVSTÅR FRÅN FORDONSTRAFIK I GARAGET NÄR 
STÄMMAN PÅGÅR, C:A 17.45-20.30. 

 
STYRELSEN. 
 
 













































Föreningsstämman 2020 Brf Krageholm 3. 

 

PROPOSITION. 

 

Föreningens styrelse har uppmärksammat att det under några år bedrivits andrahands- 
uthyrningar i föreningens bostadsbestånd utan styrelsens insikt eller medgivande. Det är 
angeläget, inte minst för ägarna, - medlemmarna att andrahandsuthyrning sker i enlighet 
med gällande lagstiftning och regelverk. Detta förhindrar även oseriösa bostadsspekulanter. 

Med ovan sagda som grund har styrelsen gjort en genomlysning av stadgarna och funnit sak- 
lig grund för att föreslå en komplettering enligt nedan. Vi hoppas på medlemmarnas insikt i 
ärendet och medverkan till en positiv förändring. 

 

 

Nuvarande text: 

47 § Andrahandsupplåtelse En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för 
självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska 
skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen 
anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om 
bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att 
vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.    

 

Föreslagen ändring i fet stil. 

47 § Andrahandsupplåtelse En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för 
självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska 
skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen 
anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om 
bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att 
vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.   Uthyrning kan medges för 
maximalt ett år i sänder, dock högst i två år. 

 

Styrelsen föreslår stämman besluta: 

Att: bifalla styrelsens proposition / förslag till komplettering av stadgarna samt, 

Att: bifalla propositionen. 

 

Styrelsen Brf Krageholm 3. 
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Motionssvar. 
 
 
Styrelsens svar på inkommen motion till stämman 2020 från Lennart Ohrås, an- 
gående överfulla behållare i miljöstationerna. 
 
Tack för förslag till åtgärder i miljöstationerna avseende problem med avfallssorter- 
ingen. Styrelsen anser inte att ärendet är en fråga för stämmobeslut men vi delar det 
förslag som Lennart Ohrås beskriver. 
 
Styrelsen har för avsikt att i närtid åtgärda problemet i miljöstationerna enligt 
motionärens synpunkter, samt att med detta föreslå stämman: 
 
Att: anse motionen som besvarad. 
 
 
Styrelsen, Brf Krageholm 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTION BRF KRAGEHOLM 3 
Modernisera & justera föreningens andelsfördelning för att 

spegla 2020 och inte hur fastigheten såg ut långt före 
ombildningen. 

  
Varje lägenhet betalar idag en avgift baserad på sin respektive andel i fastigheten. 
Denna andel baseras helt och hållet på hyrorna HSB hade satt för lägenheterna 
INNAN fastigheten omvandlades till bostadsrättsförening för över 16 år sedan. 
 
Som ett exempel kan jag ta min egen bostad – 73 kvm på Kilian Zollsgatan 27C. Vid 
omvandlingen hade den 600 kr högre hyra än grannar på samma yta pga något som 
idag är oklart. Dessa hyror hade tex. påverkats genom att man fått ommålat trots att 
det inte var dags, fått en lite snofsigare spis eller någon liknande ”lyxgrej”. Vilket 
innebär att avgifterna är baserade på något som hände för mer än 16 år sedan, 
vilket innebär att det idag inte finnsnågot värde kvar i dessa ”lyxgrejer” som då 
bestämde de avgifter som sattes för respektive boende för all framtid. 
 
Detta innebär att jag idag FORTFARANDE betalar 10% MER i avgift än mina 
grannar  som äger exakt likadana lägenheter som de numera själva bestämt 
standarden på. På de 7 år som jag bott i fastigheten blir det en summa på 42 000 kr 
extra som jag betalar pga att standarden 2004 av oklara skäl ansågs högre än i de 
andra lägenheterna. Idag finns inget av denna sk ”höga standard” kvar utan min 
andel och avgift borde vara samma som övriga lägenheters. 
 
Idag värderas lägenheter på öppna marknaden. Givetvis till viss del relaterat till sina 
månadsavgifter (dock har vi ju överlag ganska höga avgifter) så till stor del är det 
läget, den ytrenovering samt de vitvaror man själv valt att installera samt de priser 
likvärdiga lägenheter sålts för tidigare som blir tongivande vid en prissättning av 
bostaden. Att vissa lägenheter i föreningen då ligger lägre eller högre i avgift än sina 
grannars likadana bostäder blir då väldigt skevt. 
 
MITT FÖRSLAG: 
- Att anpassa föreningen till hur det ser ut idag 2020, 16 år efter ombildningen 
och justera andelar och avgifter så att de baseras på kvadratmeter (eller 
annan relevant ekvation) istället för hur något såg ut eller eventuellt var för 
över 15 år sedan. Detta skulle innebära en utjämning av alla avgifter men 
samtidigt spegla nutiden snarare än det som en gång var. 
 
Jag förstår att detta för vissa skulle innebära några kronor mer och för andra 
några kronor mindre i avgift vilket kanske inte ses rättvist. Samtidigt tycker jag 
att det är en omfördelning som i högsta grad är rättvis och ligger i linje med en 
modern bostadsrättförening där alla har samma utgångsläge med tanke på sin 
avgift, men själva har fritt spelrum för hur påkostat man vill renovera. 
 
Mvh 
Annika Sellgren 
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Svar på motion om att modifiera andelsfördelningen 
Styrelsens svar på Annika Sellgrens motion från 2019 som föreslår att vi justerar 

andelarna så att lika stora lägenheter har samma månadsavgift. 

 

Bakgrund 
När föreningen bildades 2004 bestod den av hyresrätter vars hyra var olika beroende 

på det bruksvärde som HSB bedömde lägenheterna ha. Vid omvandlingen till 

bostadsrättsförening fördelades bostadsrätternas andelar baserat på hur stor del av 

den totala hyran som respektive lägenhet stod för. En lägenhet med högre 

bruksvärde genom till exempel ett nyrenoverat kök eller badrum fick därmed större 

andel och högre avgift än en icke-renoverad lägenhet. Detta gör att lika stora 

lägenheter i föreningen kan ha olika hög avgift. 

 

Styrelsens resonemang 
Motionens yrkande framstår som rimligt så till vida att lika stora lägenheter i ett helt 

nybyggt hus med samma standard bör ha samma avgift. Flera saker talar dock emot 

att justera andelarna: 

 

1. Samtliga medlemmar i föreningen har köpt sin bostadsrätt med full kunskap 

om månadsavgiften för bostaden. Den värdering av lägenheten som var och 

en då gjort inkluderar avgiften. En högre avgift har därmed sannolikt gjort att 

bostadsrätten kostat mindre att köpa. Lägenheter med olika avgift har på så 

vis kostat olika mycket och den orättvisa som motionen menar föreligger är 

inte så enkel. En billigare lägenhet med högre avgift har gett den boende 

högre avgift, men lägre ränta på lån och lägre risk genom att en mindre 

investering har krävts. 

 

2. Att justera andelarna i föreningen innebär en överföring av värde mellan de 

olika medlemmarna. För att en bostadsrätt ska få mindre andel krävs att andra 

får större. De lägenheter som får lägre avgift kommer då enligt ovanstående 

resonemang vara värda mer vid en försäljning, och de som får högre avgift 

kommer bli värda mindre. Den boende som genom sin högre avgift fått köpa 

sin lägenhet billigare har plötsligt fått värdet ökat på bekostnad av sina 

grannar, vars värde på lägenheterna skulle minska. 

Den ursprungliga skillnaden i månadsavgift framstår som rimlig med tanke på 

att det då fanns en tydlig skillnad i bruksvärde. Att i efterhand justera 

andelarna vore en tydlig orättvisa mot medlemmar som påtvingas en ändring 

de inte styrt över. 

 

3. Att justera avgifterna baserat på antalet kvadratmeter gör att det krävs stora 

ändringar i månadsavgiften. Nedanstående graf visar ett möjligt sätt att justera 

avgifterna. 

 



 

De blå punkterna visar dagens avgifter (innan höjningen i april) som funktion 

av lägenhetens storlek. Att punkter för lika stora lägenheter ligger ovanför 

varandra i grafen visar alltså att de har samma storlek men olika avgift. 

Linjen i grafen visar ett möjligt sätt att justera avgifterna så att föreningen 

fortfarande får in samma sammanlagda avgift som idag. Punkter nedanför 

linjen är alltså lägenheter som får högre avgift än idag, medan de som ligger 

ovanför får lägre avgift än i dagsläget. Vissa lägenheter får klart lägre avgift, 

men det finns även de (särskilt de minsta och största) som skulle få en höjd 

avgift med flera hundra kr i månaden. Det finns inget sätt att göra avgiften 

proportionerlig mot lägenhetens yta utan att det skulle innebära en stor 

höjning för vissa medlemmar. 

 

Svar på motionen 
Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen 
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