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Protokoll fört vid extra föreningsstämma angående balkong och vindsbyggnation med 

medlemmarna i HSB Brf Bävern i Stockholm 

 

Måndagen den 11 oktober 2007 klockan 18.30 

 

Lokal: Föreningslokalen Nybrogatan 85
II
 

 

DAGORDNING ENLIGT KALLELSE 
 

§ 1 Stämmans öppnande 

 

Styrelsens ordförande Ulf Melchior hälsade medlemmarna            

 välkomna och öppnade extraföreningsstämman. 

 

§ 2 Val av ordförande vid stämman 

 

Till ordförande för stämman valdes Anders Gustavsson 

 

§ 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare 

  

 Anders Gustavsson valde Eva Andersson Håborg att föra dagens  

 protokoll 

 

§ 4 Godkännande av röstlängd 

  

Vid stämman var 131 medlemmar, varav 26 med fullmakt representerade.                           

 (Bilaga 1) 

 

§ 5 Fastställande av dagordningen 

 

Dagordningen fastställdes med följande ändringar: kallelsens § 10 (tio) skulle 

beslutas innan kallelsens § 8 (åtta) och § 9 (nio). Punkterna fick därmed den 

ordning som framgår av nedan. 

 

§ 6 Val av två personer jämte ordföranden att justera dagens protokoll 

 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll och tillika           

fungera som rösträknare valdes Krister Ragnarsson och Yvonne Lettermark. 

Ytterliga två rösträknare Stina Jonsson och Ewran Mersin valdes vid 

behandlingen av omröstning och beslut vid § 12 nedan.  

 

§ 7 Fråga om kallelse skett 

 

Stämman fastslog att kallelse skett i enighet m föreningens stadgar.  

Anslag sattes upp i portarna och kallelse samt informationsblad 

 utdelades till lägenheterna. 
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§ 8 Beslut om att sälja fastighetens vindar för att upplåta som bostadsyta, på 

fullt marknadsmässiga villkor 

 

 Max Engström och Mattias Fritz  föredrog styrelsens förslag till beslut. De 

redogjorde för historik och bakgrund samt visade  bilder på hur föreningen har 

minskat sina utgifter och hur föreningen kan fortsätta minska sina utgifter 

genom styrelsens förslag till försäljning av råvinden. Därefter släpptes ordet fritt 

innan stämman gick till beslut. 

 

En fråga uppkom att styrelsen inte hade gjort någon kalkyl på extern försäljning. 

Styrelsens svar var att det inte var aktuellt i nuläget när föreningen i första hand 

ska sälja till de egna medlemmarna som bor på det översta våningsplanet. I 

andra hand externt på marknadsmässiga villkor 

Stämman beslutade med överväldigande majoritet att föreningen ska sälja 

fastighetens råvindar för att upplåta densamma som bostadsyta på fullt 

marknadsmässiga villkor i enlighet med styrelsens förslag. Beslut fattades 

genom så kallad försöksvotering via handuppräckning.  

 

 

§ 9 Beslut om att iordningställa outnyttjad del av fastighetens källare och 

biytor till förråd åt föreningens medlemmar  

 

Med övervägande majoritet beslutade stämman att iordningställa outnyttjad del 

av fastighetens källare och biytor till förråd åt föreningens medlemmar. Beslut 

fattades genom så kallad försöks votering via handuppräckning.  

 

§ 10 Beslut om att flytta medlemmarnas nuvarande förråd från fastighetens 

vindar till fastighetens biytor och källare 

 

Med minst två tredjedels majoritet beslutade stämman att flytta medlemmarnas 

nuvarande förråd från fastighetens vindar till fastighetens biytor och källare. 

Endast 20 av de närvarande röstberättigade medlemmarna röstade nej till 

förslaget vid omröstningen.  

 

§ 11 Beslut angående byggnation av balkonger på föreningens hus 

 

Med övervägande majoritet beslutade stämman att medlemmarna skulle få 

bygga balkonger på sina bostadsrätter på föreningens hus. Beslut fattades genom 

så kallad försöks votering via handuppräckning.  

 

§ 12 Beslut om förändring av de bostadsrättshavares lägenheter som ligger 

under lägenheter där balkonger kan komma att byggas i enighet med beslut 

under § 11 

 

Med minst två tredjedels majoritet d.v.s. kvalificerad majoritet beslutade 

stämman att godkänna styrelsens förslag innebärande tillstånd till byggnation av 

balkonger på föreningens hus vilket kan innebära förändring av de 

bostadsrättshavares lägenheter där balkonger kan komma att byggas. Endast 33 

av de närvarande röstberättigade medlemmarna röstade nej till förslaget vid 

omröstningen.  
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§ 13 Stämmans avslutning 

  

Anders Gustavsson avslutade stämman och tackade samtliga närvarande för 

visat intresse. 

 

 

 

Vid Protokollet  Justering 

 

 

 

 

 

Eva Andersson Håborg  Anders Gustavsson 

 

 

Justering                                                  Justering 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Ragnarsson  Yvonne Lettermark 

 

 

  

 

  

 


