Protokoll extra foreningsstemma i BRF RovfSgeln
2018-06-13
Plats: P6 foreningens g6rd vid Hertigviigen 6.
Dagordning

Protokoll

Stdmmans <lppnande

Den extra foreningsstdmman tippnades av sfyrelsens ordflorande Tord<irn Ljung.

2

Godkdnnande av dagordningen

Dagordningen godkiindes av deltagarna.

3

Val av stdmmoordftirande

Torbjiim Ljung valdes till ordforande for stdmman.

A

Anmiilan av stiimm oordforandens
val av protokollltirare.

Stiimmoordforanden valde Olof Brunsson till protokolllorare.

Val av tvft justeringsmiin tillika

Eva Persson och Joakim Lindblad valdes

5

till justeringsmdn.

rostrriknare

blivit stadgeenligt utl)rst.

o

Friga om stiimman blivit
stadgeenligt utlyst

Strimrnan :uisiigs ha

,7

Faststiillande av rristl6nsd

Rristliingden faststiilldes

8

Beslut om stadgeiindring

Enhiilligt beslut togs att godkiinna stadgeiindringama enligt bilaga.

o

Fciredragning om
ombyggnation av garagen.

Styrelseordforanden och styrelsen redogiorde och beskrev projektet om eventuell
ombyggnad av gangetpit Blommensbergsviigen 180. Den tilltenkta byggfirman Notio
AB var ocks6 pi plats och svarade pA medlemmamas frAgor.

tili

1

4 personer.

Frigor frin medlemmar:

-

Har diskussioner fiirts med olilca byggbolag eller hur har valet fallit

pi Notio

AB?
Svar: Styrelsen hal inte hittat nagon annan aktiir med samma uppliigg, diir
Notio stir fiir alla kostnader och delar pi vinsten. Ett uppliigg som fiiredras av
styrelsen.

-

Hul dr det ekonomiska tillskottet tiinkt att anvdndas?
Svar:Inte helt bestiimt, men troligen en kombination av amortering av
ft)reningens 16n och eventuellt avgiftss[nkning for medlemmama.

-

Hur ser tidplanen ut om bygglovet gir igenom?
Svar frAn Notio: Sjiilva bygget beriiknas ta 4 m6nader. Hyresgdsten som ftjr
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ns

vid He

tillfillet hyr gattget

6.

har kontrakt

till

le januari 2019. Innan dess kan bygget

inte b,6rja.

-

Kan det kiivas spriingning i berget?
Svar

frin Notio: Ingen spriingning

men sprdckning av berg kan komma att ske

om det godktinns av Stockholms Stad.

-

Nuvarande avtalsftirslag med Notio pipekades av en medlem inneh6lla en
miingd brister.
Svar: Ja, det iir iin

si liinge

endast ett utkast som behciver ses civer. Julist

kommer att anvdndas. De medlemmar som

vill

fhr gtima ldsa och inkomma

med synpunkter p6 avtalet under processens g6ng.

-

Har Notio nigra referenser?
Svar:

frin Notio

Ja. De har flera pig6ende arbeten och dven avslutade

projekt

sisom ett liknande i Hammarbyh,djden.

-

Hur liinge har Notio varit verksamma'?
Svar frin Notio: Notio har varit verksamma i nuvarande form sedan 2016.
Har det gjorts nigon ekonomisk analys av projektet fur loleningens
perspektiv? Vad skulle det innebdra ekonomisk flor medlemmama?
Svar: Ingen konkret analys. Osdker marknad

mycket projektet kommer inbringa

-

till

i dagsliiget diirftir lite osdkert hur

foreningen.

En medlem pipekade att kommentarer ldmnats

pi

hemsidan, men att de inte

publicerats.
Svar: Styrelsen ska se <iver den funktionen.

-

Vilket kvadratmeterpris ftirvdntal sig Notio att liigenheterna sedan ska siiljas
rof !
Svar

frin Notio: Svirt

att svara p6, Det beror

pi

hur stora liigenhetema blir.

Generellt behijver Notio siilja f<ir minst SEK 40.000 per kvadlatmeter. Annars
grir Notio ftirlust.

-

Vad iir Notios kostnader frir att

fi till ett bygglov?

Svar frdn Notio: I vtirsta fall upp emot SEK 100.000.
10

Beslut om att gA vidare med
ombyggnationen enligt givet
forslag samt leta styrelsen och
Notio AB trdffa avtaL

Tvi

altemativ oresenterades ftir stdmman:

l.

Styrelsen ges mandat att ing6 avtal med och

gi vidare

med fiirhandling och

avtalsskrivande med Notio AB med avsikt att bygga om Garaget pd
Blommensbergsviigen 180 baserat pfl ritningama i bilaga 2.Niir det slutgiltiga
avtalet och ritningen iir ftirdig kriivs Ater stammans godkiinnande lor att slutftira
projektet
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n6.

Styrelsen ges mandat att

ingi avtal med och gi vidare med forhandling och

avtalsskrivande med Notio AB med avsikt att bygga onr Garaget pA
Blommensbergsviigen

I 80 baserat pA

ritningarna i bilaga 2.

Rristning genomfcirdes med fiiljande resultat:

Altemativ 1: 4 roster
Altemativ 2: 9 riister
Nedlagda rcister:

l

Stiimman gav siledes Styrelsen mandat att gd vidare rned projektet och triiffa avtal med Notio

AB.

ll

Stdmmans avslutande

Stiimman avslutades.

oldBrunsson
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