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KALLELSE 
Till 

Ordinarie Föreningsstämma 
HSB bostadsrättsförening Lilla Le 

 
Dag:    Onsdag den 11 maj 2022 
Tid:     Klockan 18:00 
Plats:  Panorama Hotell        Eklandagatan  
 

DAGORDNING 
 
1.    Föreningsstämmans öppnande 
2.    Val av stämmoordförande  
3.    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4.    Godkännande av röstlängd 
5.    Fråga om närvarorätt 
6.    Godkännande av dagordning 
7.    Val av två personer att jämte stämmoordföranden 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 om styrelsens förslag till resultatdisposition 
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter   
15. Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning 
16. Beslut om antal styrelseledamöter  
17. Val av ordförande och styrelseledamöter  
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 
23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB 
24. Proposition 
25. Motion 
26. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda 

ärenden som angivits i kallelsen 
27. Föreningsstämmans avslutande 

 

Klipp här………………………………………………………………………………………………………… 

SVARSTALONG 

Till föreningsstämman för HSB Brf Lilla Le i Göteborg den  

Kommer……….. personer från lägenhet ………. 

Underskrift…………………………………………………………. 

Anmälan senast den 8 maj -22 Lämnas i brevlådan  Exp. 
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HSB Brf Lilla Le i Göteborg, Organisationsnummer 757200-8832 
 

Ordförande har ordet 
 
2021 blev det 73:e arbetsåret för Bostadsrättsföreningen Lilla Le. 
Det blev ytterligare ett år med pandemi med många av medlemmarna sittande hemma för att 
sköta sina arbeten. Stämman sköttes för andra gången i Lilla Les historia via poströstning.  
 
Under året har styrelsen fortsatt sin förvaltning av fastigheterna. Man har gjort en investering i 
fler laddstolpar för elbilar för att vara beredda när den bilparken ökar hos medlemmarna. Idag 
har vi 10 platser varav 4st utnyttjas för laddning. Investeringen gör att vi som förening blir 
mer attraktiva för nya medlemmar.  
 
Arbetet med yttre miljö (buskar, häckar och rabatter) har fortsatt under 2021 för att få en 
trevlig yttre miljö. Skyddsrummen gicks igenom och renoverades till enligt MSBs nu gällande 
standard. Tvättstugan på 4:an fick en ny tvättmaskin.  
 
Styrelsen påbörjade ett arbete med att se över möjligheten att byta nuvarande lokal för 
styrelsemöte till en mindre lokal för att istället bygga om nuvarande styrelselokal till en 
övernattningslägenhet. Tanken är att lokalen ska kunna utnyttjas för medlemmarnas 
övernattningsgäster. 
 
För att ha en fortsatt god ekonomi har styrelsen fortsatt sitt arbete med att se över 
kostnadsmassan. Styrelsens avsikt är att fortsatt se över kostnader och samtidigt göra 
investeringar som gör att bostadsrättsföreningen Lilla Le nu och framöver är en attraktiv 
förening med engagerade medlemmar och ett tryggt boende. Löpande amortering av lån har 
inneburit lägre räntekostnader, i dagsläget har föreningen mycket förmånliga banklån.  
 
Vilka frågor vill du att styrelsen fokuserar på när det gäller boendet, föreningen, säkerhet, 
samvaro, energifrågor, miljö, trädgård, gemensamma aktiviteter med mera? 
Föreningen har en trädgårdsgrupp som odlar i lådor på baksidan av Fridkullagatan18. Det 
finns möjlighet för fler intresserade att utnyttja möjligheten att odla själv. 
Kom gärna med förslag i intressefrågor eller intresseanmälan till odlingslåda via mail 
exp@lillale.se eller skriftligen i brevinkast till expeditionen. 
 
 
 
 
 
 
Per-Ola Hansson 
 
Ordförande i Brf Lilla Le 
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OMBUDSFULLMAKT 
 

Enligt 9 kap 14§ Bostadsrättslagen har medlem rätt att låta sig representeras på 
föreningsstämman genom ombud. Endast genom medlemmens make/maka, sambo eller en 
annan medlem vara ombud, om inte något annat har bestämts i föreningens stadgar. En 
medlem som är juridisk person får företrädas av ett ombud som inte är medlem, om inte något 
annat har bestämts i stadgarna. 

De nya stadgarna ger möjlighet att ha annat ombud eller biträde än vad som beskrivs ovan. 

Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte något annat har bestämts i 
stadgarna. 

Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst för sin 
bostadsrätt. De kan dock var och en vara ombud för annan medlem. 

 

Vem kan vara ombud för medlem i HSB Brf Lilla Le? 

-  Valfritt ombud 

Ombud får bara företräda en medlem. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Ombudsfullmakt till HSB Brf Lilla Le i Göteborg 
 

Härmed låter jag mig företrädas på föreningsstämman 2022 

 

 

Ombudets namn: __________________________________________ 

 

Ort: _____________________________den ________/ ________2022 

 

 

 

___________________________  __________________________ 

Bostadsrättshavare   Lägenhetsnummer 
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Valberedningens yttrande inför årsmöte 2022-05-11 Brf Lilla Le  
I dagsläget består styrelsen av: 

Per-Ola Hansson, ordförande, mandatperiod till 2022 

Kågan Karlsson, vice ordförande, mandatperiod till 2023 

Henrik Öhlin, ekonomiansvarig, mandatperiod till 2022 

Cecilia Borneklint, ledamot, mandatperiod till 2022 

Stina Karlsson, ledamot, mandatperiod till 2023 

Annika Wallin, representant utsedd av HSB 

Revisorer 

Anette Rinne, revisor 

Mikael Wejdling, revisor 

Carina Eriksson, revisor, Bo Revision 

Valberedningen 

Narges Pezeshkian  

Teodor Ostwald 

Valberedningens förslag till styrelse i Lilla Le  
Per-Ola Hansson, ordförande, omval för mandatperiod till 2023 

Kågan Karlsson, vice ordförande, mandatperiod till 2023 

Henrik Öhlin, ekonomiansvarig, omval mandatperiod till 2024 

Cecilia Borneklint, ledamot, omval mandatperiod till 2024 

Stina Karlsson, ledamot, mandatperiod till 2023 

Annika Wallin, av HSB utsedd representant 

Revisorer 

Anette Rinne, revisor, omval 

Mikael Wejdling, revisor, omval 

Carina Eriksson, Bo Revision 

Valberedningen 

Narges Pezeshkian omval 

Teodor Ostwald omval  
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Revisorer 

Anette Rinne, revisor, omval för en mandatperiod på ett år 

Mikael Wejdling, revisor, omval för en mandatperiod på ett år 

Carina Eriksson, Bo Revision 

Valberedningen 

Narges Pezeshkian, omval för en mandatperiod på ett år 

Teodor Ostwald, omval för en mandatperiod på ett år 

 

Styrelsens arvode för 2022 

Förslag på styrelsens arvoden och mötesersättning är oförändrat och räknat på aktuella 
basbelopp av 48 300 kronor. 

Post 2022 
Ordförande 24% 
Sekreterare 18% 
Ekonomiansvari
g 

18% 

Ledamot 8% 
Revisor 15% 
Valberedning  4% 

 

Mötesersättningen är 900 kronor per möte. 

 

Göteborg 2022-03-23 

 

Narges Pezeshkian Teodor Ostwald 
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HSB Brf Lilla Le i Göteborg, Organisationsnummer 757200-8832 

 

 
 
 
KONTAKT 
 
Post och besöksadress 
HSB Brf Lilla Le 
Fridkullagatan 18 F, (baksidan) 
412 62 Göteborg 
 
E-post: exp@lillale.se 
Webbplats:  www.lillale.se 
Facebook: Sök efter gruppen HSB Brf Lilla Le 
 
Fakturaadress 
HSB Brf Lilla Le 
NABO 18027, FE 258 
105 69 STOCKHOLM 
 
 
ÖVRIGT 
 
Styrelsen finns tillgänglig via mail, exp@lillale.se eller på  
Facebook HSB Brf Lilla Le där vi löpande har kontakt med medlemmar. 
Det går även bra att lägga ett meddelande i postinkastet i dörren till 
expeditionen, baksidan av 18 F. Möte med styrelsen bokas om behov finns 
på dessa sätt eller vid möte ute på gården. 
 
Fel i fastigheten anmäls till Bredablick: 
Telefon: 010-177 59 00 
info@bblick.se 
Webbplats: www.bredablickforvaltning.se 
 
Akuta allvarliga fel kvällar och nätter kan anmälas till CPG Sverige: 
Telefon:  031-762 86 10 
Om felet inte är föreningens ansvar att åtgärda kan den som anmäler få stå 
för kostnaden för CPG:s åtagande. 
 
TV-nätet i föreningen felanmäls till Comhem: 
Telefon:  90 222 
Webbplats: www.comhem.se 
 
Bredbandsnätet felanmäls till Telenor. 
Telefon:  020-222 222 
Webbplats:  www.telenor.se 
Detta gäller även frågor rörande abonnemang etc. 
 
Skadedjursbekämpning 
Skadedjur i fastigheten eller i lägenheten anmäls till Inspectera 
Telefon:  010-498 30 00 
Webbplats: www.inspectera.se 
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HSB Brf Lilla Le i Göteborg, Organisationsnummer 757200-8832 

 

 
 
VIKTIGARE UNDERHÅLL 
 
1989 Fönstren byttes till isolerglasfönster (2+1).  
1994 Tak och fasader renoverades.  
1998 Vatten- och avloppsstammar samt elinstallationer byttes.  
2005 Säkerhetsdörrar med nytt säkert låssystem inmonterades och ett nytt 
porttelefonsystem installerades. 
2005 Trapphusen målades om och försågs med ljudabsorbenter och 
samtliga torkrum kaklades och golvytorna i dessa rum och intilliggande 
rum klinkerbekläddes.   
2005 Förbättring av dräneringen.  
2005 Sopskåp byggdes på gården. Lilla Le övergick då till en mer 
miljöanpassad sophantering med fullständig sortering av samtliga 
avfallsfraktioner. Samtidigt stängdes trapphusens sopnedkast.  
2005 Samtliga skorstenar på taken kläddes in med plåt.  
2005 Föreningen ansökte om allmänt bygglov för inglasning av infällda 
balkonger varefter flera bostadsrätter har försetts med inglasningar.  
2007 Parkeringen på Golvläggaregatan asfalterades om. 
2008 Förbättringar av fastighetens brandskydd genomfördes genom 
brandsläckare i vissa allmänna utrymmen och återvinningsrum samt 
utrymmesskyltning. 
2008 Energideklaration av fastigheterna genomfördes.  
2011 Ett vattenbehandlingssystem från Bauer infördes för att minska 
beläggningar i värmesystemet. 
2011 Lagstadgad radonmätning genomfördes med godkänt resultat. 
2012 Fasadmålning och balkongrenovering.  
2012 Genomgång av brandskyddet genomfördes.  
2013 Ny asfalt på hälften av ytan på parkeringsplatsen på Brushanegatan 
samt medelstort underhåll av markytor och dagvattenledningar. 
2014 Utbyte av expansionskärl. 
2014 Utbyte samt reparation av utvändiga trappor. 
2015 Installation av fler eluttag och belysning i allmänna vindsutrymmen. 
2015 Översyn av dränering och dagvattenledningar. 
2015 Flera nya galvaniserade stuprörsanslutningar med lövavskiljare. 
2016 Installation av nytt passersystem och kraftiga brytbleck på ytterdörrar. 
2018 Installation av rökgasluckor i uppgång Fridkullagatan 18 B och 18 D. 
2019 Två nya uteplatser byggdes, en förbättrades. 
2019 Obligatorisk ventilationskontroll genomfördes. 
2019 Spolning av avloppsstick. 
2020 Investering i luft/vattenvärmepumpar. 
2020 Renovering av golv samt byte av tvättmaskin i tvättstuga 4 C. 
2020 Asfaltering framför garagen. 
2020 Installation av rökgasfläktar i uppgångarna 4 A och D, 17 E och G. 
2020 Laddstolpe med plats för laddning av två elbilar. 
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