BRF Lyckebo i Storvreta

2020-11-18

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Lyckebo i Storvreta kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den
16 december 2020 kl. 18:30 endast digitalt via Zoom. Se separat information som följer med kallelsen.
Länk till mötet i Zoom: https://zoom.us/my/lyckebo alt https://zoom.us/j/6604183333
Mötes ID är: 660 418 3333
Anmälan
Ingen föranmälan till föreningsstämman är nödvändig. Styrelsen hoppas att så många som möjligt kan ansluta
digitalt på föreningsstämman.
Ombud och biträde
Som medlem har man rätt att ta med sig ett biträde. Medlem har även rätt att i sitt ställe skicka ett ombud till
föreningsstämman. Ombudet ska antingen vara medlem i föreningen, medlemmens make/maka, sambo eller
närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombudet måste lämna en skriftlig dagtecknad
fullmakt till postfacket för kontoret på Himmelsvägen 25 senast den 15 december 2020.
Förslag till dagordning
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Stämman öppnas
Godkännande av dagordningen
Val av ordförande vid stämman
Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Upprättande och fastställande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
(röstlängd)
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragning av revisionsberättelsen
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om resultatdisposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleant
Val av valberedning
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende:
Proposition 1: Gruppanslutning av internetuppkoppling via fiber
Stämman avslutas

Proposition 1: Gruppanslutning av internetuppkoppling via fiber
Bakgrund:
Idag har de flesta hushållen tecknat egna internetabonnemang. De flesta medlemmar betalar relativt höga
avgifter till tex Comhem för att få internet i sin bostadsrätt. Med fiber som föreningen nyligen har installerat
finns bättre möjligheter till en prisvärd internetanslutning genom gruppanslutning.
Motivering:
Med gruppanslutning menas att föreningen tecknar ett avtal med Bahnhof på t.ex. 3år för att alla ska få internet.
Kostnaden ligger på 238kr/månaden inkl. moms för en hastighet på 100mbit/s nedströms och 100mbit/s
uppströms. Denna kostnad läggs varje månad på medlemsavgiften och specificeras som ”internetavgift”. Detta
är ett normalt förekommande i bostadsrättsföreningar med fiberanslutning. Om varje bostadsrättsinnehavare
skulle teckna egna avtal blir priset istället 359kr/månaden.
Om bostadsrättsinnehavaren anser att hastigheten inte är tillräcklig kan man själv välja att uppgradera
hastigheten enligt framförhandlad prislista och man betalar endast mellanskillnaden:
Bahnhof bredband via IP-Only fiber kollektivt erbjudande.
Hastighet:
Pris:
100/100
238kr
250/100
250kr
500/100
313kr
1000/100
400kr
1000/1000
450kr
Priserna är inkl moms, per hushåll och månad. 36 månaders bindningstid för föreningen.
Om man själv väljer en högre hastighet tillkommer faktureringsavgift via brev 29kr/avi alt kostnadsfritt med
autogiro.
Exempel:
Föreningen har tecknat avtal på 100/100 mbit/s för 238kr/mån och man vill ha en högre internethastighet tex
500/100mbit/s då betalar den enskilde boende mellanskillnaden via en separat faktura från Bahnhof på
313kr–238kr = 75kr/månaden. Det tillkommer en faktureringsavgift på 29kr/avi alt gratis med autogiro.
Bahnhof bredband via IP-Only fiber individuellt normalpris.
Hastighet:
Pris:
100/100
359kr
250/100
369kr
500/100
429kr
1000/100
549kr
1000/1000
699kr
Priserna är inkl. moms och per månad. Ingen bindningstid.
Styrelsen föreslår:
Att ge styrelsen mandat att teckna treårigt avtal om gruppanslutning kollektivt över IP-Only fiber åt samtliga
bostadsrätter via Bahnhof. 238kr i månaden kommer att läggas till på varje medlemsavi. Kostnaden
specificeras som internetavgift. Denna avgift är obligatorisk och kan ej avsägas. Alla medlemmar får själva
obesörja router för uppkopplingen.

