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Styrelsen har mottagit motion om utökat beslutsunderlag för vindarnas framtid. 

Styrelsen yrkar:  

 Avslag på motionen i sin helhet 
 Stämman ger styrelsen i uppdrag att anlita extern opartisk expert för att hantera 

hela vindsförsäljningen med tillhörande framtagande av prisunderlag, 
prissättning enligt tidigare inriktning beslutad av föreningens stämma dvs i 
första hand intern försäljning till marknadsmässigt pris och i andra hand extern 
försäljning av gathus 

Alternativt yrkande till ovanstående är: 

 Avslag på motionen i sin helhet 
 

Styrelsens motiv till ovanstående avslag är följande: 

 Styrelsen anser att de prisindikationer som erhållits samt den värdering som 
gjorts uppfyller de krav som finns på att hantera prissättningen på ett 
marknadsmässigt sätt 

 Att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att inom två månader inhämta externa 
anbud bedöms inte som genomförbart av styrelsen av bland annat följande skäl: 

o Styrelsen anser det inte lämpligt att begära in anbud utan ett 
genomarbetat  förfrågningsunderlag 

o Att begära in anbud där förutsättningarna och villkoren för en försäljning 
inte är klara bedöms inte att leda till bra anbud 

 Att genomföra en andra stämma inom två månader efter första bedöms inte av 
styrelsen som realistiskt 

 ”Etagealternativet” är det förstahandsalternativ som extra föreningsstämman i 
oktober 2007 beslutade om och som fortfarande gäller 

 Det finns inget tillräckligt bra internt alternativ att jämföra med idag eftersom 
intresseanmälan återigen har blivit för gammal och erbjudandet att köpa 
ytterligare yta för att täcka upp ”luckor” aldrig hann gå ut innan förra vårens 
extra stämma 

 Med motiven ovan bedömer styrelsen det inte möjligt, med de förutsättningar 
som anges i motionen, att kunna få två tillräckligt bra alternativ att ta ställning till 
i en så för föreningen viktig fråga 

 Styrelsen kommer inte att under motionstiden teckna avtal om 
vindsförsäljningen 

 Att återta bygglovsansökan är onödigt. Innehållet kan justeras om så krävs och är 
en förutsättning för en fortsatt trovärdig hantering för medlemmar och 
entreprenörer 

 


