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Styrelsens proposition nr 2 
Utformning av föreningens innegård. 
 
Bakgrund: 
Föreningens innegård gjordes om för över 15 år sedan och man bestämde sig för att skapa en 
designer trädgård med ett genomtänkt och samlat utseende. Trädgården har sedan dess blivit något 
av Beryllens signum och uppmärksammas positivt av såväl boende som gäster och potentiella 
köpare.  Det är t.o.m. så att det kommer besökare från närliggande skolor för att beundra växterna 
och lära sig vad de heter av texten på tavlorna. Detta är ett gott betyg år föreningens entreprenör för 
planteringarna, Hartills Trädgårdar AB.  
 
Emellertid kan trädgårdens utformning inte alltid stämma överens med individuella preferenser, i 
synnerhet när det gäller de medlemmar som har sina lägenheter i bottenplan och sina uteplatser 
direkt i anslutning till föreningens rabatter. Detta är full förståeligt och föreningen har hittills gjort 
stora ansträngningar att i samråd med Hartils tillgodose allas önskemål. Det har dock resulterat i att 
samma rabatter behöver förändras flera gånger i samband med att bostadsrätter byter innehavare. 
Någon som föredrar tätare planteringar flyttar och ersätts av någon som vill ha mer ljus och rymd och 
så vidare. Kostnaderna har ökat för varje år och uppgår 2018 till 100 000 kr. 
 
Vid förvärv av bostadsrätt gäller att lägenheten köps i befintligt skick. Det är därför logiskt att dra 
slutsatsen att detsamma gäller utemiljön utanför ens uteplats. 
 
Förslag till beslut 
Stämman beslutar att underhållet av trädgården skall eftersträva att ge denna ett samlat och tillta-
lande utseende och att stora förändringar, som t.ex. borttagning av hela träd och omfattande 
omplanteringar pga individuella önskemål skall undvikas 
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Styrelsens proposition nr 3 
Upprustning av föreningens bastu och tillägg av entreprenörsutrymme 

Bakgrund 
Föreningsstämman 2012 gav styrelsen i uppdrag att undersöka hur föreningens bastu skulle kunna 
moderniseras och till vilken kostnad. På grund av ett flertal stora och komplicerade underhållsprojekt 
fördröjdes den ovannämnda utredningen. Erfarenheterna från dessa projekt visade dock att 
byggentreprenörer behöver ha tillgång till omklädningsutrymmen, dusch, toalett med mera för att 
uppfylla gällande krav på arbetsmiljö för sina medarbetare. Föreningen har kunnat tillgodose dessa 
krav genom att låna ut bastuns tillhörande utrymmen dagtid. Det har resulterat i lägre entreprenad-
kostnader men också inskränkta möjligheter för våra medlemmar att nyttja bastun på vardagar. 

Bastun renoverades sist i början på 2000-talet och ytskikten är i behov av renovering. Utrymmet är 
också överdimensionerat då det fanns gemensamma bastudagar för män respektive kvinnor när 
föreningen byggdes. Vanor har ändrats sedan dess och de flesta föredrar att nyttja bastun enskilt. 

Underlag 
För att kartlägga medlemmarnas önskemål genomfördes en enkätundersökning vars resultat låg till 
grund för uppdraget till arkitektfirman Innerstadens arkitekter AB att ta fram ett förslag på ombygg-
nad som skulle omfatta: 

• ett särskilt anpassat utrymme för entreprenörer, 
• mer effektivt utnyttjande av den befintliga ytan 
• modern utformning av bastun med tillhörande relaxavdelning 

Medlemmarnas önskemål skulle tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt. 

 



Utifrån arkitekthandlingar har ett förfrågningsunderlag tagits fram och skickats till 7 företag. 

Anbud väntas 190426 och de inkomna anbuden samt kostnader enligt dessa kommer att presenteras 
i samband med stämman 7 maj 2019. Resultatet får vara vägledande för stämman att besluta om 
huruvida styrelsen skall fortsätta med projektet. 

 
Förslag till beslut 
Stämman godkänner styrelsens förslag och ger styrelsen i uppdrag att slutföra upphandlingen samt 
beställa och genomföra ombyggnaden enligt förslag. 
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Styrelsens proposition nr 1 
Försöksverksamhet med gruppavtal bredbandsnätverk med Com Hem 
 
Bakgrund: 
Till stämman 2018-04-24 inkom en motion att föreningen skulle undersöka intresset för och möjlig-
heten att installera ett nytt fiberbaserat bredbandsnätverk från Ownit. Stämman avslog motionen 
och gav istället styrelsen i uppdrag att undersöka medlemmarnas intresse för ett gruppavtal med 
Com Hem. Så har skett i form av en enkät i Beryll Nytt vars resultat redovisades i Beryll Nytt 2018 nr 
8. Eftersom svarsfrekvensen var låg, drygt 30 %, är det inte möjligt att dra några säkra slutsatser, men 
det är rimligt att anta att åtminstone 80 % av medlemmarna skulle ta ett gruppavtal i anspråk. 
Styrelsen har tagit in aktuella offerter på fiberbredband från Ownit och Telenor samt förslag på 
gruppavtal från Com Hem och dessa visar att den tidigare ekonomiska och tekniska bedömningen 
fortfarande gäller. 

• Installationskostnader för fiber är svåra att överblicka.  
• En sådan installation är ett stort organisatoriskt projekt som skulle ta en stor del av 

styrelsens tid och kraft i anspråk 
• Bindningstiderna är därtill olika, medan Ownit behöver 5 år för att kunna räkna hem 

installationskostnaderna nöjer sig Com Hem med det nuvarande avtalets 3 år.  
• Nuvarande avtal med Com Hem gäller till och med 2020-05-14 och förlängs med ytterligare 

3 år om det inte sägs upp senast ett år innan 
• Ett byte till en ny leverantör innebär att medlemmarnas befintliga utrustning för TV, bred-

band och ip-telefoni måste bytas ut 
• De som har bindningstid kvar i sina avtal med Com Hem skulle bli tvungna att betala för 

denna utan att kunna dra motsvarande nytta 
 
Diskussion: 
Även för dem som inte använder bredband är själva möjligheten en ekonomisk fördel genom att bo-
stadsrättens värde är större vid en försäljning.. Styrelsen förordar därför att föreningen som en 
försöksverksamhet tecknar gruppavtal med Com Hem och utvärderar denna i god tid innan det 
eventuellt skall sägas upp. Medlemmar som har avtal med bindningstider hinner samtidigt låta dessa 
löpa ut. 
 
För de 70 % av medlemmarna som i dagsläget har bredband från Com Hem skulle ett gruppavtal in-
nebära minst en halvering av kostnaden, mer för dem som valt högre hastigheter. Frågan återstår om 
och i så fall hur de återstående 20 – 30 % skall kompenseras för att avgiften för gruppavtalet, 182 kr 
vidaredebiteras på avgiftsavin. Enligt styrelsens uppfattning skulle 91 kr kunna vara en rimlig lösning. 
Detta skapar dock administrativa merkostnader för föreningen och en kontrollapparat tillsammans 
med Com Hem och Revisorsringen. Anslutningsgraden brukar därtill öka över tid när lägenheter byter 
ägare. Styrelsen förordar därför att avgiften för gruppavtal bredband tas ut av samtliga. 
 
Förslag till beslut: 

Alternativ 1 – inget gruppavtal för bredband tecknas  
Alternativ 2 – gruppavtal för bredband tecknas.  Samma avgift debiteras till samtliga 
medlemmar 
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Styrelsens proposition nr 4 
Upprustning av föreningens lekplats. 
 

Bakgrund 
Två motioner till föreningsstämman 2018 handlade om upprustning av lekplatsen på föreningens 
gård. Stämman gav styrelsen i uppdrag att utreda möjlighet, behov och kostnad av en upprustning. 

Grillplatsen har använts flitigt under sommarsäsongen men boulebanan har använts några enstaka 
gånger. 

 

Underlag 
Föreningen har vänt sig till fem olika företag av lekutrustning och utemiljöer. De inkomna offerterna 
har varit svåra att jämföra då såväl priser som utformningen kraftigt varierat. Det kan också finnas 
behov av att förstärka ytskiktet under platsen för att förhindra skador på garagetaket.  

Det står klart att en upprustning skulle innebära en investering i storleksordningen 600 000 kr. 

Fördelar: 

• Mer tilltalande utemiljö 
• Föreningen blir mer attraktiv för barnfamiljer 
• Möjlighet till förstärkning av ytskiktet när ytorna friläggs under byggnationen 

Nackdelar: 

• Betydande investering 
• Potentiell risk för skador på garagetaket 

 

Förslag till beslut 
Styrelsen får i uppdrag att upphandla upprustningen av föreningens lekplats.  



 
 
Motion från lgh 61  
(renskriven, inskannat original, se baksidan) 

Dat: 190110 
Brf Beryllens Styrelse 
 
Motion till Styrelsen 2019. 
Borttagande av skrymmande träd i plantering framför lägenhet 61 Bohusgatan 22. 
 
Har vid upprepade tillfällen framlagt min önskan om kraftig beskärning alt. borttagande av dessa träd 
som skymmer sol/ljus och ger sämre ventilation under heta dagar. Ni har enbart ombesörjt toppning 
av dessa träd som då bara blir tätare. Jag anser att jag har Rätt att få gehör för denna önskan som inte 
drabbar någon annan boende i brf Beryllen. Varför missunnas jag denna önskan, av Styrelsen??? I en 
liten rabatt bör man plantera lågväxande buskar. 
 
Hälsningar 
Christina Lejon 
Bostadsrättsinnehavare läg 61 
Bohusgatan 22 
411 31 Göteborg 
Daterad 19-01-19 
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Styrelsens synpunkter på motion från lgh 61 ang. skrymmande träd. 

 
Motionen föreslår att föreningen tar bort skrymmande träd i planteringen framför lgh 61, Bohus-
gatan 22.  
 
Diskussion: 
Ett avsevärt antal av de medlemmar som förvärvat bostadsrätter med uteplatser mot innegården har 
framfört synpunkter till styrelsen på hur föreningens planteringar utanför lägenhet ser ut. Det har 
varit och är styrelsens strävan att i samarbete med föreningens entreprenör för trädgården, Hartills 
Trädgårdar AB, i möjligaste mån tillgodo se dessa, något som i de flesta fall visat sig lyckas. Samtidigt 
måste styrelsen tillgodose övriga medlemmars berättigade önskemål om att trädgården skall ha ett 
samlat och tilltalande utseende. 
 

Som motionen visar är inte förslagsställaren nöjd med den beskärning som föreningen låtit vidta. Sty-
relsens åsikt är att det skulle vara ett alltför stort ingrepp att ta bort hela träd – däremot är ett fortlö-
pande underhåll som hittills skett på sin plats. Styrelsen avstyrker därför motionen. (Styrelsen tar 
upp den generella frågan i en proposition). 
 
 
Förslag till beslut: 
Stämman avslår motionen om att ta bort träd utanför lgh 61 Bohusgatan 22. 
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