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Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening 
Viggbygärdet i Täby 

kallas härmed till ordinarie föreningsstämma som kommer att äga rum via poströstning

Torsdagen den 11 juni 2020 kl.19.00
Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Fråga om närvarorätt

6. Godkännande av dagordningen

7. Val av två personer att jämte ordföranden 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 föreningens resultat enligt den fastställda 
balansräkningen

14. Beslut om styrelseledarmöternas ansvarsfrihet

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar 
för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra för- 

         troendevalda som  valts av föreningsstämman

16. Beslut om antal styrelsemedlemmar och suppleanter

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

18. Presentation av HSB ledamot

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

20. Val av revisor/-er och suppleanter

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

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

23. Val av ombud till HSB Stockholms distriktsstämma

24. Av styrelse till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlem- 
 mar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

25. Stämman avslutas
Allmän frågestund
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Allmän information om styrelsens arbetsordning
Styrelsens första ordinarie möte är första mötet efter konstituerande styrelsemö-
te. Styrelsen skall normalt hålla elva (11 möten per år, utöver konstituerande 
möte.

Vid styrelsemötet behandlas löpande ärenden t ex inkomna skrivelser,        
ekonomisk- och verksamhetsrapport, lägenhetsöverlåtelse, andrahands- 
upplåtelser. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet 
styrelseledamöter är närvarande. Ordförande skall genom kontakter med 
förvaltaren följa föreningens verksamhet. Sekreteraren ansvarar tillsammans 
med ordförande för att det förs protokoll vid styrelsens möten samt att 
protokollen justeras av ordförande. 

Styrelsen tillsätter arbetsgrupper för olika frågor inom föreningens ansvars-    
område och har för 2019 beslutat om arbetsgrupper för ekonomi, underhåll,        
information och trivsel. För närvarande finns fyra arbetsgrupper. Förvaltningen 
skall upprätta en underhållsplan för underhåll av föreningens hus. Den skall 
efter fastighetsbesiktning fastställas vid ett styrelsesammanträde och revideras 
när det behövs. Styrelsen skall i sina beslut ta hänsyn till miljömässiga faktorer 
och verka för lägsta möjliga miljöbelastning. Vid anbudsprövning och eller val av 
leverantörer skall ett av urvalskriterierna utgöras av leverantörens miljö-
engagemang. Styrelsen fastställer miljöplanen.

Styrelsen skall se till att föreningens/förvaltningens organisation är ändamåls-
enlig. Förvaltningen drivs i egen regi och föreningen är arbetsgivare för 
personalen, där förvaltaren har det operativa ansvaret. 

Styrelsen har under året fortsatt/påbörjat rekryteringsarbetet med att finna en 
ny förvaltare. Tre rekryteringsföretag har kontaktats och en har fått uppdraget 
med förhoppning att vi har en egen förvaltare till förvaltningskontoret under 
hösten 2020.

Målsättningar
Styrelsen skall fastställa målsättningar för föreningen samt fortlöpande övervaka 
såväl efterlevnaden av dessa som att de blir föremål för uppdatering och översyn.

Stämmohandling 27 april 2017                Stämmohandling 11 juni 2020     



6

Information från arbetsgrupperna
Ekonomi
Ekonomigruppen består av Kjell Wedin, Katharina Urkko och förvaltaren. 
Gruppen går igenom resultat- och balansräkning. Upprättar budget och 
prognoser samt håller löpande kontakt med Nordea angående lån mm. Under 
året har ekonomiadministrationen upphandlats.

Underhåll
Underhållsgruppen består av Fredrik Mouton, Fredrik Hansen, Paterik 
Stocklassa från styrelsen samt Anders Åkerman och  Helene Osagie från 
förvaltningen. Arbetsområdet för underhållsgruppen är yttre underhåll, mark och 
fastigheter, samt inre underhåll bl a VVS och för föreningen gemensamma 
utrymmen (garage, hissar, trappor, tvättstugor mm.). Gruppen har möten cirka 
en gång per månad där gruppen går igenom pågående arbeten samt kommande 
underhåll enligt underhållsplanen. 

Underhållsgruppen uppdrar åt förvaltningen att ta fram offerter från företag med 
beskrivningar om vad som ska utföras. Vid behov tas konsulter in för att göra 
upphandlingar. Det underlag som sedan presenteras av förvaltningen ligger till 
grund för den rekommendation underhållsgruppen ger till styrelsen för att fatta 
beslut om och när underhållet ska genomföras. Styrelsen kan i sin tur sedan 
behöva vända sig till medlemmarna (t ex vid stambyte mm.) för att beslut ska 
kunna tas. Gruppen har under året med hjälp av HSB konsulter undersökt 
tillståndet på balkonger, fönster, fasader och garagens betongpelare. Resultatet 
kommer att sammanställas och en finansieringsplan ska utarbetas. En 
utredning om våra vatten- och avloppsstammar har inletts och även det kommer 
att involveras i underhållsplanen. Vatten och avloppsledningar är ett 
återkommande problem och tillståndet skiftande. 
Sophanteringen har utretts tillsammans med förvaltningen och kommunens 
entreprenör. Sophanteringen är belastande för vår anställda såväl som 
kommunens entreprenör. Den nuvarande sophanteringen är både ur hygienisk 
och belastningssynpunkt negativ för våra anställda och även för kommunens 
entreprenör. Styrelsen har tagit fram ett förslag som kommer att ersätta 
sopnedkasten med 6 stationer med moloker och behållare för matrester och 
hushållsavfall. Förslaget presenteras på stämman.
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Trivsel
En återkommande populär trivselaktivitet är måndagskaffet, som vi bjuder våra 
boende på andra måndagen varje månad förutom under sommaren. Vi har under 
året fått lyssna till Cathérine Ewalds Viotti, pensionerad geriatriker som pratade 
om åldrandet, Björn Strandberg visade bilder och berättade om sin resa till 
Skottland, Hans Guldevall som är projektledare på Täby kommun presenterade 
kommunens förslag till fördjupad översiktplan för Täby stadskärna, Roger Wikell 
som är arkeolog pratade om en spännande vikingatida hög i Tyresta nationalpark. 
Under hösten började vi med att lysnna på Jan Lundin som är volontär hos 
polisen och som berättade om deras verksamhet, Lena Blomberg och Bengt 
Rundqvist två pigga pensionärer berättade om sin tågluff i Europa, vår egen 
motionsinstruktör Inger Hallgren kom och berättade om vikten av att röra på sig 
när man blir äldre och vi avslutade kaffeåret med sedvanligt luciakaffe med 
luciatåg från Futuraskolan Bergtorp.

I februari hade vi den traditionella räkfrossan i Viggbysalen. I mars anordnade vi 
en Indisk afton och avnjöt Indiska delikatesser. I april åkte vi ut på Östersjön med 
Rosella och lyssnade på melodier från Furusund till Pampas. I maj hade vi vår 
jubileumsfest där Viggbygärdet fyllde 50 år och föreningen fyllde 40 år, nästan 
250 personer anslöt till dagen och den avslutades traditionsenligt med kaffe och 
tårta i Viggbysalen. Det fanns även ett jubileumshäfte om Viggbygärdet med lite 
historia om Viggbygärdet. Vi startade hösten med en surströmmingskiva där vi 
avnjöt denna delikatess. i september åkte vi till Åland och skördefesten, vi åkte 
runt i den Åländska idyllen och stannde vid ett antal gårdar där möjlighet fanns 
att köpa med närproducerade matvaror och hantverk. 

I slutet av oktober var det dags för det traditionsenligt mycket uppskattade 
teaterbesöket, denna gång var det till Chinateatern vi åkte för att njuta av En 
värsting till syster med bla. Gladys Del Pilar, Kim Sulocki och Karl Dyall. 

I slutet av november avslutade vi aktivitetsåret i Viggbysalen med Grötlunk och 
den årliga frågesporten. I december gick julbordskryssningen med Rosella till 
Åland tur och retur. På hemresan avnjöts Svenska kocklandslagets julbord. 
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I trivselgruppen har under året Paterik Stocklassa, Camilla Henricsson Bajas, 
Birgitta Odenheim, Mona Christensen och Ulla Hjalmarsson ingått, gruppen har 
även under året förstärkts av en extra styrelserepresentant, Fredrik Hansen, för att 
planera och genomföra renoveringen av köket i Viggbysalen. Förbättringar av ljud-
och bildmedierna är under arbete. 
Styrelsen har som ambition att trivselaktiviteterna ska bli mer självbärande 
ekonomiskt och inspirera till nya aktiviteter och engagera nya deltagare.Bland 
mycket annat som pågår i Viggbysalen och i 68:an kan nämnas bibelsamtal, 
canasta, melodikryss och gymnastik. I samband med föreningsstämma och 
höstmöte träffas vi i Viggbysalen för efterföljande vickning. 

Information
Informationsgruppen har under året bestått av Camilla Henricsson-Bajas från 
förvaltningskontoret samt styrelseledamöterna Frank Hedin och Jessica Råsten. 
Gruppen ser över och försöker effektivisera föreningens informations-kanaler: 
sajten viggbygardet.se, Facebooksidan HSB Brf Viggbygärdet i Täby, pappers-
tidningen Vi på Viggbygärdet samt lappar på porttavlorna. Vi har under året 
kommit fram till att inte fortsätta med intern-TV kanalen. Vi kan fortsättningsvis 
konstatera att allt fler boende och andra intresserade hittar till vår Facebooksida 
och vi tror på en fortsatt utveckling av föreningens digitala information. Under 
föreningens 50-årsjubileum 2019 kunde vi berätta mer om vår historia och om 
vårt  jubileumsarrangemang. Vi håller även ett öga på vår omgivning och vill 
fortlöpande informera om bland annat det stora byggprojektet Täby Park och 
kommunala trafikprojekt, med allt vad de kan innebära för våra boende.
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INRIKTNINGSMÅL
Viggbygärdet skall kännetecknas av:

• Hög kvalitet på fastighetsbestånd och  utemiljö
• Bra närmiljö
• Hög servicenivå
• God och stabil ekonomi
• Rimliga boendekostnader
• Engagerat boende
• Trygghet i boendet
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Vad händer i vårt närområde

Täbys nya simhall Täby simhall som ska ligga i hörnet Bergtorpsvägen – Stora 
Marknadsvägen ska erbjuda en komplett friskvårdsanläggning för lek, motionssim 
och avkoppling. Med en flexibel badhusdesign kommer bassängerna att kunna 
delas av efter behov. Vissa bassängbottnar blir också höj- och sänkbara för att 
kunna anpassas efter olika aktiviteter. I anslutning till simhallen ska också finnas 
gym, bastu och servering. Öppningsdatum för simhallen planeras till 2022. 
Befintligt gång- och cykelstråk föreslås förlängas från Galoppfältets station bort 
mot simhallen och med anslutning utmed Bergstorpsvägen. Byggnadens placering 
ger utrymme för att i ett längre perspektiv kunna förstärka gång- och cykelstråket i 
nord- sydlig riktning. En ny gång- och cykelanslutning över/under Stora 
Marknadsvägen har studerats i samband med planens framtagande och i förslaget 
tagit höjd utrymmesmässigt för en gång- och cykeltunnel under Stora 
Marknadsvägen. Detta kommer att leda till att vi på Viggbygärdet kommer att få 
fler alternativa promenadstråk.
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Vad händer i vårt närområde

Täby Park Området är beläget på andra sidan Bergtorpsvägen från oss sett och 
att arbetet har påbörjats och har väl inte gått oss obemärkt förbi på Viggbygärdet. 
Det går i en rask takt från byggarbetsplats till en ny stadsdel och snart kan vi i 
förlängningen från vår vackra allé vandra vidare in i nya Täby Park. Just nu 
pågår bygget i och runt fastigheten Viggbyholm 74:35 detaljplanen innehåller ca. 
640 bostäder och ca.24 000 kvm verksamhetslokaler. Kvarteren ska bilda en 
stadsfront till Täby Park. Husen kan komma att bli 5-7 våningar och med högre 
hus vid entrén till Täby Park. Strax bakom hittar vi kvarteret Hästen 2 som även 
det börjat byggas. Där ska det inrymmas ca.1600 lägenheter och ca.5000kvm 
lokaler. Vi hoppas att de värsta bullerstörande åtgärderna nu är avklarade.
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Personal på förvaltningskontoret 2019

Helene Osagie, HSB 

Camilla Henricsson Bajas Anders Åkerman 

Jannika Tallin, HSB     

Curt Jonsson
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Britt Kraft, HSB, 
tom juni 2019
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Styrelse 2019

Sasha Krogius
Ordförande     

 Jessica Råsten
Vice ordförande 

Frank Hedin
Sekreterare 

Fredrik Hansen
Ledamot 

Paterik Stocklassa 
Ledamot

Katharina Urkko 
Ledamot 

Maria Blomqvist 
HSB Ledamot
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Fredrik Mouton 
Ledamot

Kjell Wedin
Ledamot
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Maria Strugala
Revisor förtroendevald

Christina Eklund 
Revisorsuppleant  

Meta Johansson 
Valberedning sammankallande 

 Ingalill Bylund
Valberedning
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Jenny Thorsén
Valberedning

Tomas Hamstedt
Valberedning
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VIGGBYGÄRDET - LITE HISTORIK

Viggbygärdet byggdes som hyresfastigheter under åren 1968-70.

HSB köpte området 1976, brf registrerades 1977 och föreningen överlämnades till 
de boende med egen vald styrelse 1979.

Stora renoveringsarbeten i slutet av 80-talet, bland annat ombyggnad av samt-liga 
våtrum och gårdar för totalt uppåt 35 Mkr.

Teknisk förvaltning, medlemsservice och felanmälan i egen regi sedan 1989.

Ekonomisk-administrativ förvaltning helt i egen regi från och med 1995.

Stora underhålls-och renoveringsarbeten av fönster, balkonger och fasader under 
åren 1993-96 till en kostnad av cirka 15 Mkr.

Upprustning och förbättring av utemiljön fr o m. år 1997, nyanläggning av lek och 
parkområde, rekreationsområde i centrum av området, omläggning av entréfasad- 
rabatter mm.
Föreningens värmeanläggning såldes till Birka Energi vid årsskiftet 1999-2000 för 
framtida anslutning till fjärrvärme. 

Installation av bredbandsnät (LAN-nätverk) klart vid årsskiftet 2000-2001. 
Hissrenovering under åren 2000-2004.
Anslutning till lokalt fjärrvärmenät år 2003.
2004-12-01 erhålls certifikat, som innebär att föreningen uppfyller kraven en-ligt 
HSB-certifiering. HSB har avslutat certifieringen pga låg efterfrågan.

Fläktbyten och tvättstugerenovering 2005-2007.

Nytt förvaltningskontor byggs på Södervägen 16 bv och gamla lokalytan säljs för 
ombyggnad till bostadsrättslägenheter 2007-08.

Stamrenovering, relining av avloppsrör, 2009-2013.

Gemensamhetslokal för fritidsverksamhet samt uthyrningslägenhet iordning-
ställs år 2010 på Södervägen 68 (f.d Bergtorpsvägen 68).
Gruppanslutning bredband 2012-01-01.
Målning, nya belysningar och snickeriarbeten på våningsplanen samt 
armaturbyte i hissar och entréer 2012-13
Ny närvarostyrd belysning i garage och källarkorridorer 2013-14
Delvis nytt fjärrvärmenät 2014

Byte av radiatorventiler i alla lägenheter och lokaler för jämnare värme 2015.

Underhåll av tätskikt tak startade 2016 och pågår tom. 2018.   

Tilläggisolering av alla tak färdigställt 2017.

Renovering av källarkorridorer avslutades 2017.

Asfaltering av p-platser utfördes 2017.
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Grovsophuset renoverades 2017

Varmvattencirkulation installerades i alla hus 2017

Modernisering av ventilationsaggregat på Södervägen 30, 44 och 68.

Byte av styr och regler för vatten, värme och ventilation 2018.

OVK, Obligatorisk Ventilationskontroll och åtgärder 2018.

Stamrensning av hela området 2018.    

Delvis byte av förrådsdörrar och ståldörrar till garage 2018.

Renovering av tak och byte av takbrunnar 2016-2018.

Byte av parkeringsräcken på Flyghamnsvägen och Södervägen avslutades 2018. 

Asfaltering av garage Byggmästaren 1, 2019

Besiktning och åtgärder i fastigheternas elcentraler 2019

Installation av 12 st elbilsladdstolpar 2019

Byte av samtliga hisslinor 2019
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Kontakta oss
Postadress Telefon  Hemsida:    Bankgiro       Org.nr           E-post:
Södervägen 16    08-756 36 13    viggbygardet.se     5942-1297     716 416 4373     viggbygardet@viggbygardet.se 

183 69 Täby
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Karta över Viggbygärdet
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