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 Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Fjällvattnet till 
 
                            Ordinarie föreningsstämma 
 
                      Tid: Lördagen den 8 juni 2019, kl. 13.00 
                Plats: Elite Stadshotell, Karlstad 
 
 
a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd. 
 
b) Val av ordförande vid stämman. 
 
b2) Val av sekreterare vid stämman  
 
c) Val av två justeringsmän samt utseende av protokollförare att jämte ordföranden 
     justera stämmans protokoll. 
 
d) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett. 
 
e) Fastställande av dagordning 
 
f) Föredragning av styrelsens årsredovisning. 
 
g) Föredragning av revisorernas berättelse. 
 
h) Fastställande av resultat- och balansräkning. 
 
i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
j) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust. 
 
k) Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter. 
 
l) Fråga om arvode, rese- och traktamentsersättning till styrelse och revisorer. 
 
m) Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
 
n) Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
 
o) Fråga om tillsättande av valberedning. 
 
p) Beslut om att anta nya stadgar för bostadsrättsföreningen Fjällvattnet 
    Vid stämman den 3 juni 2017 antogs stadgarna med enhälligt beslut 
 
q) Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden 
  
r) Fråga om var nästa års ordinarie föreningsstämma skall hållas. 
 
s) Frågestund med övriga frågor. 
 
 
Med denna kallelse bilägges årsredovisning för år 2018 jämte revisionsberättelse. 
 
Efter stämman inbjuds till besök på Lerinmuseet kl. 1500 
Anmälan till Christer Werner mail: christer.werner@swipnet.se   
 
Stockholm Maj 2019 
STYRELSEN 



FjällvattnetNytt 
  Maj  2019 
 
  Personal och styrelse 
Vi har delat in styrelsearbetet i olika ansvarsområden med följande ansvarsområde 
Christer Werner, ordförande och som handhar registrering av överlåtelser och försäljning av andelar 
Malcolm Höök, vice ordförande och har hand om elavtal och allmänna el-frågor 
Personalansvarig under kvartal 1 och 2 har varit Bert Lambeck och Claes-Göran Åkerberg. Under 
kvartal 3 och 4 har det varit Åsa Nilsson med stöd av Anna Höök 
Bror Nord och Ros-Marie Gelderman ansvarar för fastighetsunderhåll och inventarier. 
Bo Johnsson är ekonomi- och IT-ansvarig och Cathrine Swenzén och Jan Mårtensson är 
marknadsansvariga. 
   
Vi samarbetar och hjälper varandra samt tar gemensamma beslut. Syftet är att ansvarig kan ta snabbare 
beslut och har direktkontakt med fjällvattnets personal för tydligare kommunikation. Vi ser också ett värde i 
att ansvaret och kunskap ligger delat på flera personer så att kunskap följer med i nya 
styrelsekonstellationer. 

 
Vår personal är vår största tillgång och vi har under året lagt stort fokus på att bli en bättre arbetsgivare.  
Under året har personalansvarig löpande haft personalsamtal och deltagit i personalmötena som 
ofta genomförs varje månad. 
Vår intendent Annica Källgren har gått ned i arbetstid och vakansen har ersatts med inhyrd personal. 
Samtliga anställningsavtal har uppdaterats och avtal har skrivit för den externa personalen. 
 
Nedan följer rapporter från våra områdesansvariga samt personal. 

 
Löpande fastighetsunderhåll 
Under år 2018 har det bl. a. följande arbetsuppgifter genomförts: 
-Storstädning har utförts med extern personal vår och höst.  
-Ett nytt kassaregister med kortdragare, Izettle har satts in. 
-Ny dator och skrivare har införskaffats. 
-I vattenverket har vi bytt pump i borrhålet, en ny hydroforpump har monterats, filtermassan har förnyats och 
en läckande ventil på bakspolningsledningen har bytts. Det var den läckande ventilen som gjorde att vi trodde 
att vi hade ett stort läckage på ledningen, vattnet vi trodde försvann gick runt i vattenverket. 
-På infartsvägen från Käringsjövallen har dikena rensats så att vattnet rinner ner i diket istället för att sugas 
upp av vägbanken. 
-Sotning har genomförts av alla kaminerna. 
-Det har satts in nya sovrums och hallfönster i hus 33 - 38. Där har även monterats paxfläktar i badrummen. 
-Golvet i flytvästförrådet har slipats och lackats. Och i 20 hus har sängborden och hallbänkarna slipats och 
lackats. 
-Uppväxande sly har röjts bort och eldats på udden vid hus 1 - 22. Och det har röjts extra noga två meter 
närmast grunden på hus 1 – 38. 
-I hus 35 fick vi en vattenskada i vägg och golv under varmvattenberedaren, även några köksskåp blev 
skadade. Läckaget berodde på att hantverkare hade skruvat i vattenrören. Försäkringsbolaget åtgärdar 
skadorna försommaren 2019. 
 
Som information kan även nämnas några saker som har blivit utförda i början av år 2019. 
-Varmvattenberedaren i servicehuset rostade sönder och började läcka. Den är nu utbytt till en ny. 
-Nya informationspärmar är utlagda i alla hus. 

 
. 

 
. 



 
Marknadsföring  
Cathrine Swenzén har tillsammans med Jan Mårtensson gjort en första marknadsplan. Cirka en tredjedel av 
antalet andelar är för närvarande inte sålda eller uthyrda, vilket innebär att en betydande insats i 
marknadsföring är nödvändig 
 
En annons har införts i tidningen Fjällvärlden, en uppdatering av broschyr har tagits fram i 2000 exemplar. 
En undersökning om hur det går till att marknadsföra via Facebook har gjorts genom att intervjua en mycket 
kunnig person i branschen. 
Intervjuer med andelsägare som köpt andelar de senaste åren har genomförts.  
. 
Kepsar för Fjällvattnet finns nu att köpa i receptionen för 150 kronor per styck. 

 
Vi har börjat jobba mer aktivt med vår facebooksida. Idag är Annica Källgren och Anna Höök 
administratörer av den. Idag drivs vår hemsida av en utomstående aktör. 

 
Energi 
Föreningen har beviljats investeringsstöd för uppsättande av el-laddningsstolpe för två fordon. 
Laddningsstationen kommer att placeras utanför servicehuset och blir kostnadsbelagd. Stödet är beviljat av 
Naturvårdsverket och uppgår till femtio procent av den totala kostnaden som är beräknad till 60 000 kronor. 
Arbetet kommer att starta under våren 2019. 

 
Ekonomi 
 
Under året har föreningen bytt både bank och ekonomisystem samt anlitat en bokföringsbyrå för löpande 
bokföring och hjälp med bokslut. 

 
Vi hoppas på många fina dagar nu i sommar och under kommande höst. 
 
Styrelsen 


