
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB Brf Dalen i Järfälla

Datum:
Tid:
Plats:

Måndagen den 10 maj2021
19:00
Föreningslokalen Päronvägen 2

Änd rade förutsättning för stäm ma n p.g.a. Corona-pa ndem i:

Styrelsen har beslutat att deltagande skall ske genom "manuell poströstning". Det går till så att
lägenhetsinnehavare marker.ar sitt beslut på utdelad blankett. Den läggs signerad i ett bifogat kuvert
och lämnas det till ett poströstombud senast 9 maj. Poströstombudet och adress står på kuvertet.
Poströstombudet kommer att närvara vid stämmans genomförande 10 maj. Föreningens revisor
kommer att övervaka öppning av kuverten. Svaren kommer att utgöra stämmans röstlängd, som

fastställs av de närvarande på stämman. De beslut lägenhetsinnehavare behöverta ställning till listas

i blanketten.
De som kommer närvara på stämman är:
. Styrelsen med HSB representant
. Poströstombuden från respektive gränd
. Föreningens revisor

1. 
' 
,Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Susanne Öberg. Susanne hälsade Olof Clementz
(föreslagen stämmoordförande) välkommen.

2. Val avstämmoordförande

Stämman beslutar att välja Olof Clementz som ordförande för stämman.

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Ordföranden OIof Clementz meddelar att Erik Thoren utsetts till att föra protokoll vid stämman.

4. Godkännande av röstlängd

Stämrnan beslutar att godkänna upprättad röstlängd (antal godkända poströster, bilaga till
protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till sextiofem (65). Fyra (4) ogiltiga poströster (inte

signerade). lnga fullmakter eftersom var och en har kunnat rösta via en poströst.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Förutom boende i Brf Dalen var även Jeanette Lidman, Järfälla Redovisning AB, närvarande.

6. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Stämman beslutar att utse Ove Brundin (Astrakangränd 12) och Ulf Klasdn (Päronvägen 24) till att
justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

lnga rösträknare utses eftersom varje poströst räknas.
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Beträffande pkt 9- 24 betyder "för" att medlem röstat för lagt förslag eller styrelsens förslag till
beslut. Se "Blankett för deltagande i Brf dalens föreningsstämma 2021" och "Brf dalen - Motioner
2021"

9. Frågan om kallelse skett i behörig ordning

(Poströster: 64st för, 1 blank)

Stämman beslutar att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

(Poströster: 64st för, 1 blank)

Var och en har haft möjlighet att gå igenom årsredovisningen själva (har utdelats tillsammans med
kallelse till stämman). Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till
handlingarna (bilaga till protokollet).

11. Genomgång av revisorns berättelse

(Poströster: 64st för, 1 blank)

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna (bilaga till
protokollet).

12. Beslut om faststä!!ande av resultaträkning och balansräkning

(Poströster: 64st för,1 blank)

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till vilket även revisorerna
i revisionsberättelsen gett sitt godkännande.

(Poströster: 64st för, 1 blank)

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

(Poströster: 63st för, 1st emot, 1 blank)

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

En person reserverar sig.

15. Fråga om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för s§relsens
ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av
föreningsstämman

(Poströster: 64st för, L blank)

Stämman beslutar

o Att styrelsearvodet till 3 basbelopp (3x47 600kronor = 142 800 kronor, 2027 ärs värde) att fritt
fördela inom styrelsen(oförä ndrat).

o Att styrelsen erhåller 300 kronor per person och protokollfört styrelsemöte (oförändrat).
o Att revisor och revisorssuppleant erhåller 7 000 kronor att fördelas sinsemellan (oförändrat).
o Att valberedare erhåller L 000 kronor per person (oförändrat).
o Att styrelsen har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig

norm till ett belopp av max 10 000 kronor per år (oförändrat).
o Att ersätta personer vid speciella arbetsamma projekt med ett belopp av max 30 000 kronor

(oförändrat). Ersättningen skall redovisas separat. 6fe
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Alla ersättningar exkl. sociala avgifter

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

(Poströster: 64st för, 1 blank)

Stämman beslutar antal ordinarie ledamöter till fem (5), varav en HSB-representant (oförändrat)
samt tre (3) suppleanter (oförändrat).

17. Yal av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och supplenater

(Poströster: 64st för, 1 blank)

Stämman beslutar att välja Susanne Öberg (Aprikosgränd 10) som styrelseordförande.

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja;

Susanne Öberg, Aprikosgränd 10 2 år (omval)

Erik Thor6n, Päronvägen 10 2 år (omval)

Följande ordinarie ledamöter har ett (1) år kvar på sin mandattid;

Rolf Svegby, Clementingränd 19 L år kvar
Margaretha Hedengrahn, Aprikosgränd 42 1år kvar

Stämman beslutar att till suppleanter välja;

Arja Ormos, Päronvägen 28 2 år (omval)

Tony Johansson, Astrakangränd 25 2 år (omval)

Följande suppleanter har ett (1) år kvar på sin mandattid;

Ann-Marie Wånggren, Päronvägen 45 L år kvar

18. Presentation av HSB-ledamot

(Poströster: 64st för, 1 blank)

Olof Clementz accepterades som HSB-ledamot

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

(Poströster: 64st för, 1 blank)

Stämman beslutar antal revisorer till en (1) samt en (1) suppleant (oförändrat)

20. Valav revisor/er och suppleant

(Poströster: 64st för, 1 blank)

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett (L) årvälja;

Ove Brundin, Astrakangränd 12 1 år (omval)

Att som revisorssuppleant på ett (1) år välja;

Mait Danielsson, Aprikosgränd 48 1år (omval)

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

(Poströster: 64st för, 1 blank)

Stämman beslutar antal ledamöter i.valberedningen till en (1)

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

(Poströster: 64st för, L blank)

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Anna Wallman, Päronvägen 41. &
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23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

(Poströster: 64st för, 1 blank)

Stämman gav den nyvalda styrelsen i uppdrag att utse representanter till ovan nämnda poster

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda
motioner

Motion 1:

(Poströster: 44st för, 20 st emot, 1 blank)

Föreslår att föreningen startar upp en facebooksida/facebookgrupp där boendefrågor kan diskuteras
Detta då dialogen idag är mycket begränsad.

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion.

För ott hantero en focebookgrupp sko en "sido" skdpos från ett facebookkonto. Det ska finnos en

onsvorig "utgivore" som kontrolleror och to bort oltimpligo inlöEg.

Det ör fritt fram för vem som helst ott skopo och driva en sådon focebookgrupp. Styrelsen onser dock
ott det inte ör deros uppgift ott skopa och hantera en sådon sido.

Observero qtt en sådon facebookgrupps diskussioner inte ersötter skrivelser stölldo till styrelsen. Om

någon annan tin styrelsen sko storta en facebookgrupp får den inte heto Brf Dolen. Det ör endast
styrelsen sorn kon göro det. Detto enligt kontroll med jurist.

Motion 2:

(Poströster: 44st för, 20st emot, 1 blank)

Det har ju på senare år visat sig att styrelsen brister i kommunikationen med de boende t.ex. man
drog igång fönsterbyten utan att samråda med boende, man bytte fönsterdörrar utan att samråda
med boende vilket resulterade i att de som kostat på inbrottsförstärkta dörrar blev av med detta
skydd, man ändrar i trivselregler på väsentliga punkter som förändrar områdets karaktär utan att
informera/samråda med de boende.

För att förbättra samverkan i föreningen föreslår jag att föreningen antar de framtagna och
uppdaterade reglerna enligt HSB-koden som HSB råder föreningarna att göra enligt nedan.

Passa på att anta HSB-koden.

HSBs kod för bostadsrättsföreningar hjälper er att vara en välskött och demokratisk förening. Den

handlar om allt från hur föreningsstämman ska förberedas och genomföras, till hur ni ska informera
och ha kontakt med föreningens medlemmar.

Fyra skäl att anta koden
1. Den är ett bra hjälpmedel för styrelsen och valberedningen, och bidrar till att
bostadsrättsföreningen kan styras på ett effektivt sätt'
2. Den hjälper till att skapa öppenhet gentemot medlemmar och gör det lättare för dem att påverka.
3. Den underlättar för föreningen att styras demokratiskt, med en stabil och hållbar verksamhet.
4. Till koden följer mallar och stöd till styrelsen, valberedningen och medlemmarna.

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion.

Styrelsen onvönder HSB Koden som riktlinjer i sitt orbete och onser inte det nödvdndigt ott onta den i
sin helhet.
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Motion 3:

(Poströster: 45st för, 10st emot, 1 blank)

Angående solceller på föreningens tak. Jag vill att föreningens årsmöte tar en diskussion om
möjligheterna av att installera solceller på taken till våra hus. Vad jag förstår så utgår det bidrag för
dessa installationer som föreningen kan ansöka om.

Elkostnaden är väldigt stor utgift för många, både föreningen och de boende i föreningen. Vore en

fördel om vi kan minska ner denna kostnad. En installation kommer att kosta pengar. Men efter en

tid kommer vi att ha sparat in denna utgift.

Jag vill att årsmötet beslutar att föreningen och dessa styrelse undersöker möjligheterna av att
installerar solceller på hustaken inom föreningen.

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion.

Det finns inte tekniska förutsöttningor att instollero solceller på våra hustok och låta boende kunna
tillgodoriikno sig den elsom produceros.

Motion 4:

(Poströster: 59st för, 5st emot, 1 blank)

Utsidan på våra parkeringshus borde kunna fräschas upp med någon lämplig färg för ändamåiet. Det
ser tråkigt ut med den gråa betongen och drar ner helhetsintrycket i vårat område.

Stämman gick på styrelsen rekommendation och bifaller inkommen motion genom att be Malms
Trädgårdsanläggning komma med förslag på vad som kan göras.

Motion 5:

(Poströster: 44st för, 20st emot, 1 blank)

Brf Dalen har en regel att max2 P-platser får hyras ut per hushåll. Förslag på att outhyrda p-platser
ändå kan hyras ut om behov finns, ev. med kortare uppsägningstid, istället för att stå tomma längre
tider.

Stämman gick på styrelsens rekommendation och avslår inkommen motion.

Det kommer ott inneböro mycket administrativt arbete ott hantera "korttidsuthyrning" så som ott
hållo reda på vilko som hor "korttidsavtal", ovisering ov hyro, uppsögning. Det iir också bro dtt ho
några fria P-plotser för ott ho möjlighet ott kunna erbjudo Pplotser till t.ex. nyinflyttode.
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25. Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande Olof Clementz tackade föreningen för förtroendet och avslutade stämman

Ordförande

,(7t?.^-,»,-Cr'
Vid protokollet:

J uste ras

Erik Tho16n

{ape
Ove Brundin
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Namn - Texta Adress & lägenhetsnummer

Nedan anges de punkter där du skall redovisa ditt beslut. Du skall ta del av årsredovisning,

revisionsberättelse, valberedningens förslag och motioner, som utgör underlag för dina beslut.

De formella besluten på stämman (punkt 1-S på kallelsen) görs av de som närvarar på stämman.

Underskrift

Beslutspunkt Godkänner Avslår

9. Godkänner att kallelsen skett i behörig ordning (2-4 veckor innan
stämman)

10. Godkänner att årsredovisning läggs till handlingarna

11. Godkänner att revisionsberättelse läggs till handlingarna

12. Fastställande av resultat & balansräkning

13. Godkänner bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

15. Beslut om arvoden enligt valberedningens förslag (oförändrat)

16. Beslut om förslag om antal styrelseledarnöter, 4st, och suppleanter, 3st

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter enligt
va lberedningens förslag
18. Olle Clementz är utsedd HSB-ledamot (som föregående år)

1"9. Beslut om förslag om antal revisorer, 1st, och suppleant, 1st

20. Val av revisorer och suppleant enligt valberedningens förslag

21. Beslut om förslag om antal ledamöter, Lst, i valberedningen

22.Yal av Anna Wallman, Päronvägen 41, tillvalberedning

23. Styrelsen föreslår att stämman ger den nya styrelsen i uppdrag att utse
fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

24 Motioner: Godkänner styrelsens förslag. Håller ni med styrelsens förslag
(tillstyrker eller avslås) kryssar ni "Godkänner", håller ni inte med kryssar ni

"Avslår"
L. Starta en Facebooksida/Facebook grupp för boende (styrelsen föreslår

att avslå)

2. Anta HSB-koden (styrelsen föreslår att avslå)

3. Solceller på våra tak (styrelsen föreslår att avslå)

4. Fräscha upp fasaderna på våra garage (styrelsen föreslår att tillstyrka)

5. Korttidsuthyra lediga P- och garageplatser även om boende har 2
P/ga rageplatser (styrelse n föreslå r att avslå )

Lämna ditt svar till ditt poströstombud senast 9 maj
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Brf Dalen - Motioner 2021

Motion 1 - Pär-Ake Carlsson, Päronvägen 16

Föreslår att föreningen startar upp en facebooksida/facebookgrupp där boendefrågor
kan diskuteras. Detta då dialogen idag är mycket begränsad.

Svar: Styrelsen förestår att motionen avslås med föliande motivering:
För att hantera en facebookgrupp som en Brf ska en "sida" skapas från ett
facebookkonto. Det ska finnas en ansvarig "Lttgivare" som kontrollerar och ta bort
olämpliga inlägg. Effarenheter från andra föreningar med liknande forum är att det
inte är bara seriösa boendefrågor som diskuteras utan även mycket annat som inte
hör hemma där.
Det är fritt fram för vem som helst att skapa och driva en sådan facebookgrupp.
Styrelsen anser dock att det inte är deras uppgift att skapa och hantera en sådan
srda.
Obseruera att en sädan facebookgrupps diskussioner inte ersätter skrivelser ställda
till styrelsen.
Om någon annan än styrelsen ska starta en facebookgrupp får den inte heta Bff
Dalen. Det är endast styrelsen som kan göra det. Detta enligt kontroll med jurist.

Motion 2-Pär-Ake Carlsson, Päronvägen 16

Det har ju på senare år visat sig att styrelsen brister i kommunikationen med de
boende t.ex. man drog igång fönsterbyten utan att samråda med boende, man bytte
fönsterdörrar utan att samråda med boende vilket resulterade i att de som kostat på
inbrottsförstärkta dörrar blev av med detta skydd, man ändrar i trivselregler på
väsentliga punkter som förändrar områdets karaktär utan att informera/samråda med
de boende.
För att förbättra samverkan i föreningen föreslår jag att föreningen antar de
framtagna och uppdaterade reglerna enligt HSB-koden som HSB råder föreningarna
att göra enligt nedan.
Passa på att anta HSB-koden.

HSBs kod för bostadsrättsföreningar hjälper er att vara en välskött och demokratisk
forening. Den handlar om allt från hur föreningsstämman ska förberedas och
genomforas, till hur ni ska informera och ha kontakt med föreningens medlemmar.

Fyra skäl att anta koden
1. Den är ett bra hjälpmedel för styrelsen och valberedningen, och bidrar till att

bostadsrättsföreningen kan styras på ett effektivt sätt'
2. Den hjälper till att skapa öppenhet gentemot medlemmar och gör det lättare for

dem att påverka.
3. Den underlättar för föreningen att styras demokratiskt, med en stabil och hållbar

verksamhet.
4. Till koden följer mallar och stöd till styrelsen, valberedningen och medlemmarna.

Svar: Styrelsen föreslår att motionen avslås med samma motivering som 2020:
Styrelsen använder HSB Koden som riktlinjer i sitt arbete och anser inte det
nödvändigt att anta den i sin helhet. Styrelsen vill kunna anpassa sitt arbete efter
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ledamöternas förutsättningar utan att behöva göra formella avsteg från ett styrt
arbetssätt.

Motion 3 - Kenneth Larsson, Astrakangränd 27

Angående solceller på föreningens tak.

Jag vill att föreningens årsmöte tar en diskussion om möjligheterna av att installera
solceller på taken till våra hus.
Vad'jag förstår så utgår det bidrag för dessa installationer som föreningen kan
ansöka om.
Elkostnaden är väldigt stor utgift för många, både föreningen och de boende i

föreningen. Vore en fördel om vi kan minska ner denna kostnad.
En installation kommer att kosta pengar. [VIen efter en tid kommer vi att ha sparat in
denna utgift.
Jag vill att årsmötet beslutar att föreningen och dessa styrelse undersöker
möjligheterna av att installerar solceller på hustaken inom föreningen.

Svar: Styrelsen föreslår att motionen avslås med följande motivering:
Det finns inte tekniska förutsättningar att installera solceller på våra hustak och låta
boende kunna tillgodoräkna sig den el som produceras. Varje lägenhet har sin egen
matarledning och elmätare.

Motion 4 - Anna Stenbom, Clementingränd 14

Utsidan på våra parkeringshus borde kunna fräschas upp med någon lämplig färg för
ändamåiet. Det ser tråkigt ut med den gråa betongen och drar ner helhetsintrycket i

vårat område.

Svar: Styrelsen föreslår att motionen tiltstyrkes.
Att måla betong påverkar den negativt. Styrelsen föreslår att tillsammans med
Malms Trädgårdsanläggning undersöka vad det finns för alternativ att "dölja" den
"tråkiga" gråa betongen med t.ex. buskar, "klätterväxtmuf'.

Motion 5 - Anna Stenbom, Clementingränd 14

Brf Dalen har en regel att max 2 P-platser får hyras ut per hushåll. Förslag på att
outhyrda p-platser ändå kan hyras ut om behov finns, ev. med kortare
uppsägningstid, istället för att stå tomma längre tider.

Svar: Styrelsen föreslår att motionen avslås med följande motivering.
Det kommer att innebära mycket administrativt arbete att hantera "korttidsuthyming"
sä som att hålla reda på vilka som har "korttidsavtal", avisering av hyra, uppsägning.
Det är också bra att ha några fria P-platser för att ha möjlighet att kunna erbjuda P-
platser till t.ex. nyinflyttade.



Valberedningens förslag på styrelse och revisor till stämman för
Brf Dalen är 2021

Ordinarie
Susanne Öberg (Aprikosgränd 10)
Rolf Svegby (Clementingränd 19)
Erik Thor6n (Päronvägen 10)
ltlargaretha Hedengrahn (Aprikosg ränd 42)

Suppleanter
Ann-lt/arie Wånggren (Päronvägen 45)
Arja Ormos (Päronvägen 28)
Tony Johansson (Astrakangränd 25)

Revisor
Ordinarie
Ove Brundin (Astrakangränd 12)
Suppleant
Mait Danielsson (Aprikosgränd 48)

Val bered n i n ge ns förs lag på styrelseordförande :

Susanne Öoerg

Omval 2 år
1 år kvar
Omval 2 år
1 år kvar

Omval 2 år
Omval 2 år

Omval 1 år

Omval 1 år

1 år kvar

Valberedningens förslag på arvode och andra ekonomiska
ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer:

3 basbelopp att fritt fördela inorn styrelsen (oförändrat)
Styrelsen erhåller 300 kr per person och protokollfört styrelsemöte (oforändrat)
Revisor och revisorssuppleant erhåller 7 000 kr att fördela sinsemellan (oförändrat)
Valberedare erhåller 1 000 kr per person (oförändrat)
Alla ersättningar exkl sociala avgifter.

Andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och andra
förtroendevalda, t ex arbetsförtjänst och andra kostnader som
uppkommer i samband med uppdrag liksom ersättning för särskilda
uppdrag

Styrelsen har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt
statlig norm till ett belopp av max 10 000 kr per år (oforändrat)
Att ersätta personer vid speciella arbetsamma projekt med ett belopp av max 30 000
kr (oforändrat). Ersättningen ska redovisas separat.

Alla ersättningar exkl sociala avgifter

Anna Wallman står gärna till förfoEande ytterligare ett år i valberedningen
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Annelie Nilsson

Linn Liu

Mari Einarsson

Anna Stenbom

Cleas Thåström

Tatiana Deliagina

Ulla-Lena E Jokumsen

Lena Svegby

Jörgen Persson

Gunnar Lindberg

Victor Nyhuus

Jan Viklund
Martin Holm

Christina Frisendahl

Britt Dehlin

Tobias Millberg

Jeanette Andersson

Blank

Jan Andersson

Lena Ytterberg

Veronica Beechey

Ove Brundin

Margareta Lindell

Anne-Marie Blom

Eva Nilsson

Jesper/Desiree Lagerva ll

Lovisa Andersson

Malle Malmgren
Lena Johansson

Monica Wallgren
Christian Åntnerg

Berit Bergström

lng-Marie Samuelsson

Astrakangränd 6

Astrakangränd 7

Astrakangränd 9

Astrakangränd 12

Astrakangränd 13

Astrakangränd 14

Astrakangränd L8

Astrakangränd 19

Astrakangränd 2L

Astrakangränd 22

Astrakangränd 25

Astrakangränd 26

Astrakangränd 30

Astrakangränd 32

Astrakangränd 33

106

135

LL1,

133

132
LL3

282

115

LL4

116

128

ttg
L24
123

126

138

139

Ogiltig

Ogiltig

Ogiltig

30

24

31

3

5

8

9

23

1,L

I15

4

27

L6

L5

L7

20

:15

Brf Dalen Stämma ZAZL

Röstlä ngd

Clementingränd 5

Clementingränd 10

Clementingränd 11

Clementingränd 14

Clementingränd 16

Clementingränd 17

Clementingränd 18

Clementingränd 19

Clementingränd 21

Clementingränd 23

Clementingränd 24

Clementingränd 27

Clementingränd 37

Clementingränd 39

Clementingränd 43

Clementingränd 45

Clementingränd 49

Adress Lägenhet
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Gerda Johansson

Susanne och Tomas Öberg

Lena Gustafsson

Carina Karlsson

Ren6 Hasselaar

Birgitta Bjur

Lars Alm6r
Annika Sager

Bertil Ekholm

Hanna Larsson och

Conny Cyr6us

Ola Johnsson

Börje Randleff

Eija Jacklin o

Markku Nevala

Elaine Wedin
Evy Linder

Dick Sel16n

Vasso Vasiliou

Margaretha Hedengrahn

Mait Danielsson

Erik Tho16n

Helena Ryttberg

Anna-Karin Andersson

Pär-Åke Carlsson

lngvar Rappson

Lotta Hazelius

Lars-Erik Johansson

Eva Eklund

Ulf Klasdn

lrena Kuna

Arja Ormos

Björn Ericsson

Elsie Hansson

Denise Susenbeth och

Jimmy Tärning

Anna Wallman
Ann-Marie Wånggren

Rudolf Ericsson

Aprikosgränd 9

Aprikosgränd L0

Aprikosgränd 1L

Aprikosgränd 1"3

Aprikosgränd 15

Aprikosgränd 16

Aprikosgränd 17

Aprikosgränd 18

Aprikosgränd L9

Aprikosgränd 20

Aprikosgränd 21

Aprikosgränd 22

Aprikosgränd 23

Aprikosgränd 24

Aprikosgränd 34

Aprikosgränd 36

Aprikosgränd 38

Aprikosgränd 42

Aprikosgränd 48

Päronvägen L0

Päronvägen L2

Päronvägen 14

Päronvägen 16

Päronvägen 1-7

Päronvägen 18

Päronvägen 20

Päronvägen 22

Päronvägen 24

Päronvägen 26

Päronvägen 28

Päronvägen 29

Päronvägen 30

Päronvägen 37

Päronvägen 41

Päronvägen 45

Päronvägen 47

45

62

47

44

15

57

66

59

68

56

65

58

67

53

51 Ogiltig

48

50

40

4t
r18

103

100

L02

99

80

98

97

96

95

94

93

87

92

91

70

7t
73

217

Giltiga

Ogiltiga

65

4

Namn Adr $§ t-ägenhet

Ådies5 Ltigenh€t i:::


