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Extrastämma
BRF Dykärret Mindre 11:
Protokoll nr 2 - 2011
Plats: Numberghuset
Typ av möte: Extratillkallad stämma
Datum och tid: 2011-11-22, klockan 19.00-21.00
Närvarande från styrelsen:
lars Richt (Ordförande)
Anders Bergman
Eva tlndhe
Michael Forsman
RolfWibard
Stefan Poon
Dag Gårdeman (Suppleant)
Ingrid Borggren (Suppleant)
Jan Celarek (Suppleant)
Antal närvarande medlemmar:
75
Antal röstberättigade:
55
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§ 1. Stämmans öppnande
Lars Richt hälsar alla välkomna och ger en kort bakgrund vad som hänt i huset sedan årsstämman i maj:
•

Ny värmecentral och kallvattenservis,

•

Spolning av avlopp i samtliga lägenheter,

•

Byte och utveckling låssystem,

•

Byte av tvättcylindrar,

•

Bytt teknisk förvaltare,

•

Flera diskussioner med vår grann BRF,

•

Gårdsgruppens arbete med förslag till utveckling av gårdarna

•

Färdigställande av ny föreningslokal.

•

Start av vår egen Hemsida,

•

Färdigställande av ordningsregler,

•

Utveckling av vår ekonomiska hantering,

•

Analys av våra källarlokaler,

•

Brandsäkring av huset (vindarna.)

•

Diskussioner med Citybanan

•

Nytt elavtal

•

Cyklarna borttagna

Lars redogör för orsaken till denna extrastämrna. vilket är att ge en bild av ekonomin, stadgeändringar,
staketfrågan. mandat att gå vidare med intranät, namnändring och presentation på gårdsförslag från
gårdsgruppen.
En presentation av styrelsen gjordes.
Stämman öppnades.

\§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Mötesordförande föreslås av stämman - Förslag: Lars Richt
Beslut: Lars Richt blir mötesordförande

l
Mötessekreterare anmäls av mötesordförande.
Ordförande väljer Stefan Poon till mötessekreterare.

§3. Val av justeringsmän och rösträknare
Förslag från stämman: Maria "Mia" Vendel och Kaj Forsgårdh
Beslut: enligt förslag
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§4

Godkännande av dagordning

Dagordningen

godkändes

§5. Upprop och fastställande av röstlängd
75 medlemmar

närvarade varav 55 röstberättigade

godkändes.

§6. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Dag redogör för när samtliga blev kallade. Utskick gjordes den 13:e november
Godkändes

§7

2011.

av stämman.

Föreningens ekonomi - avgifter 2012

Eva tindhe sammanfattar

ekonomin

och att budget 2012 pågår.

Bilaga: Evas presentation.
Den ekonomiska

§8

rapporten

godkändes

av stämman.

Försäljning av råvind Ekehjelmstorget 12

Rolf sammanfattar:

Boende i 12:an har visat intresse för att köpa vindsutrymmet;
har diskuterat frågan och undersökt dels möjligheterna

ca lO kvm, ovanför sin lägenhet. Styrelsen

till byggnation och dels försökt göra en

värdering.
Styrelsen har funnit att det är fullt möjligt och tillåtet att bygga en mindre lägenhet i utrymmet

med

access från trapphus, trots att hiss inte går ända upp.
Mäklare uppger att värdet på en oinredd sk råvin d för ombyggnad till lägenhet i detta område ligger på
mellan 20 -25.000 kr/kvm. En försäljning skulle kunna medföra ett tillskott av ca 1,5 - 2 mi/j kronor till
föreningen.
Styrelsens förslag: På grundval av ovan föreslås att stämman
på marknaden

ger styrelsen i uppdrag att sälja rå vinden

till bästa pris.

Beslut: Enligt förslag.

§9

Upprustning av våra gårdar

Maria "marre"

Ahlsen redovisar gårdsgruppens
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Styrelsen ställer sig bakom förslaget
långsiktiga

plan för underhåll

men föreslår att vi avvaktar med upphandling

och renoveringar

till dess vår

är genomförd.

Beslut: Enligt förslag.

§ 10 Staketfrågan - för vår säkerhet och trygghet
Lars Richt informerar
Dag Gårdeman

om stängningen

sammanfattar

av staket till grannföreningen

som bakgrund

den lilla gårdens utsatthet.

Elizabeth Elfström klargör att planritning
Styrelsens förslag: Att stämman

och bygglov måste undersökas

för byggande av staket.

ger styrelsen i uppdrag att sätta upp staket med grind och kodlås mot

båda gårdarna.
Beslut:

Enligt förslag

§ 11 Installation av intranät & upphandling av bredband
Dag redovisar

dagens situation

Styrelsen rekommenderar
avtal.

med ComHem och vad det innebär att bygga ett fibernät.

alla att se över uppsägningstider

och inte i onödan binda sig till nya långa

Styrelsens förslag: Att styrelsen får i uppdrag att ta in offerter
bredbandsavtal

med digital-TV

med målsättning

på nytt intranät

och ett kollektivt

att det nya skall vara i drift under andra halvåret

2012.

_ Beslut: Enligt förslag

§ 12 Namnbyte från BrfDykärret Mindre 11 till BrfEkehjelmstorget
För att förenkla

för våra boende och andra och för att undvika förväxling

heter Dykärret föreslår vi en namnändring
Styrelsens förslag: Att föreningen

med grannföreningen

som

på vår förening.

byter namn från Brf Dykärret

Mindre

11 till Brf Ekehjelmstorget

Beslut: Enligt förslag

§ 13 Stadgeändring ang våtrum
Rolf Wibard sammanfattar:
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:

För att minimera riskerna för läckage efter badrumsrenoveringar etc. vill vi att föreningen får kontroll
över byte och installation av golvbrunn i våtrum. Men eftersom det i våra stadgar står att golvbrunnen
är lägenhetsinnehavarens ansvar så krävs en ändring i stadgarna.
Styrelsens förslag: Under § 35 i våra stadgar om "Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter"
utgår i tredje stycket "golvbrunn med tillhörande klämring "
Beslut: enligt förslag

§14 Stadgeändring ang källarförråd
Rolf Wibard sammanfattar:
I fastigheten finns ett antal källarförråd, cykelförråd och barnvagnsförrådjboxar. Sedan tiden med
Familjebostäder har det varit dålig kontroll på vem som har vilket förråd och flera har delats ut utan vare
sig kontrakt eller hyra.
Styrelsen har diskuterat frågan och enats om att för att få rimlig rättvisa och kontroll så bör det
- finnas kontrakt på alla förråd
- alltid tas ut avgift för extra förråd
- inte tillåtas att ett hushåll har fler än ett extra förråd eftersom efterfrågan är större än tillgången.
Sedan ombildningen har många frågat om extra förråd och cykelboxar. Vi har nu fått ordning och vet
vem som har vilket förråd. Vi har även bett de som önskar extra förråd att skicka in önskemål så att vi
kan se behovet och vi har nu en kölista.
Styrelsen har formulerat ett förslag (se nedan) Förslaget kräver en stadgeändring och denna ändring
måste godkännas av stämman på två på varandra följande stämmor. Om stämman beslutar enligt
styrelsens förslag på denna och nästa stämma i vår så kommer samtliga extra förråd (utöver källarförråd
som ingår i hyres- eller boendeavtal) att sägas upp. De som sedan tidigare har ett extra förråd får
behålla detta mot att kontrakt skrivs och hyra erläggs. De som har två eller flera extra förråd får således
bara behålla ett av dessa. Resterande frigjorda förråd fördelas enligt kölista.
Styrelsens förslag:
-Under § 44 i våra stadgar om "Användning av bostadsrätten"
föreslås att paragrafen delas upp i två delar, §44a resp §44b.
-Ny §44a behåller nuvarande text från §44.
-Ny §44b får följande text:
§ 44 b Användning av förråd
i) Lägenhetsförråd
I årsavgifter alternativt årshyran för varje lägenhet ingår ett lägenhetsförråd placerat i källaren.
Lägenhetsinnehavare kan, i mån av tillgång, hyra extra förråd.
Styrelsen beslutar om fördelning och hyra för extra förråd. Kontrakt skall upprättas på alla förråd utöver
de som tillhör lägenheterna.
ii) Cykelboxar
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I cykelrum

i källaren finns ett antal cykelboxar.

cykelbox. Styrelsen beslutar om fördelning

Lägenhetsinnehavare

och hyra för cykelbox.

kan, i mån av tillgång,
Kontrakt

hyra

skall upprättas.

iii) Barnvagnsboxar
Barnvagnsbox

i trapphus

är till för gemensamt

bruk och får inte ockuperas

av ett hushåll.

Beslut: enligt förslag
Styrelsen tar med sig frågan angående Automatisering

av portar.

§ 15 Information om brandskydd.
Rolf informerar.
Dörrstängare

Har jobbat vidare m Katarina Brandkår.

för portar. Säkra brännbart

material.

Brandväggar

Brännbart

material

på vindarna jobbas fram.
får inte finnas i

trappuppgångarna.
Teknisk utredning

är klar med branden i 4:ans trappuppgång.

snart. Fönstrena i trappuppgångens

6:e december

fönsterhandtag

k118.00 kommer återbesök

Lägenheten

är tömd, saneringen

påbörjas

är utbytta.

besök från Katarina Brandkår för att svara på frågor.

§ 16 Information om den nya föreningslokalen.
Rolf informerar

att den nya föreningslokalen

invigs efter mötet.

§ 17 Mötets avslutande.
Lars avslutar mötet .

Justerare
.~ .

--...-

Kaj Forsgårdh
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