
 

 

Bilagor och motioner 
 

Bilagorna och motionerna kommer i samma ordning som i dagordningen. 

 
 
 
Bilaga 1 
Valberedningens förslag 
 
Bilaga 2 
Förslag till nya stadgar 
 
Motion 1 
Angående ändring av andelstal baserat på faktisk uppmätt lägenhetsyta (Back) 
 
Motion 2 
Angående försäljning av delar av trapphuset i 104:ans gårdshus till Aleksandar Srndovic. 
(Srndovic) 
 
Motion 3 
Angående ombyggnad av trapphuset i 104:ans gårdshus och försäljning till boende i 
angränsande lägenheter i 104:an. (Motion 3, Skogberg Wirén, Winblad, Ander) 
 
Bilaga 3 
Försäljning av trapphus till medlemmar 
 
 

   

 



Valberedningens förslag till årsmötet i Kroken 24/7 den 28 maj 2019 

Göran Norén                    ledamot           Götgatan 99

Katrin Skogberg Wirén    ledamot           Ringvägen 104

Eva Lengquist                  ledamot           Götgatan 99

Torbjörn Ström                ledamot            Ringvägen 108

Carl Toft                          ledamot            Götgatan 99

Magnus Nyholm             ledamot             Götgatan 99

Gert Abelt                       ledamot             Ringvägen 108

Monika Lenkmann         suppleant           Ringvägen 106

Jan-Sture Bjurler            suppleant           Ringvägen 108

Peter Svensson               suppleant           Ringvägen 104

Kan styrelsen inte välja en ordförande inom gruppen, anser vi att man skall söka en 
ordförande externt. En professionell, alltså utbildad inom området, ordförande.  
Årsmötet bör ge styrelsen detta mandat

Förslag till revisorer för år 2019 

Katarina Boiwe extern revisor (Folkessons)

Ellinor Björkeheim.  intern revisor.  Götgatan 99

Jan Bergstrand intern revisorssuppleant. Ringvägen 104

Valberedningen för Kroken 24/7 i maj 2019

Torbjörn Ström
Bilaga 1



 

Bilaga 2 - Förslag till nya stadgar 

Lagen om ekonomiska föreningar har under de senaste åren varit föremål för en omfattande 
översyn. Målet med översynen var i korthet att modernisera lagen så att den är bättre anpassad 
till nuvarande förhållanden, underlätta för kooperativt företagande och att harmonisera reglerna till 
aktiebolagslagen i den utsträckning som det är möjligt. Riksdagen har antagit ändringarna, som 
därmed trädde i kraft den 1 juli 2016. Många ändringar påverkar inte bostadsrättsföreningar, men 
några gör det. 
 
Eftersom våra stadgar inte uppfyller de nya bestämmelserna har vi gjort ett förslag till nya stadgar. 
Detta förslag måste röstas igenom under två på varandra följande stämmor. Vid förra 
årsstämman, 2018, röstades förslaget igenom och nu är det dags för andra omröstningen. 
 
Nedan följer de förändringar vi behöver göra. Det handlar främst om tider för stämmokallelser 
samt för revision. Vi har även passat på att göra vissa andra mindre förtydliganden. Vi använder 
oss av Bostadsrätternas mönsterstadgar som mall, och alla förändringar har tagits ord för ord från 
dessa. Detta är alltså exakt samma förslag som vi röstade 2018. 
 
Befintliga stadgar och det kompletta förslaget till nya ligger hittas på: kroken247.se/dokument 
 
Ändringar till följd av nya lagen om ekonomiska föreningar 
  
16 § 2 
Kallelse till både ordinarie och extra föreningsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två 
veckor före. 
  
Befintlig text: 
Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma ska kallelsen utfärdas, 

dock tidigast fyra veckor före stämman 

  
Byts ut mot 
Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två 

veckor före föreningsstämman. 

  
18 § 1 
Tillägg: ”Biträde har yttranderätt. ” 
  
18 § 
Nytt stycke (nr 5): 
Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat 

sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas 

av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman. 

  

 
   

 

https://kroken247.se/dokument/
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Bilaga 2 - Förslag till nya stadgar (forts.) 

 
30 § 1, punkt 3 
”en månad” ändras till ”sex veckor” i texten: 

● att senast en månad före ordinarie förenings-stämma till revisorerna avlämna 

årsredovisningen 

  
30 § 1, punkt 4 
”en vecka” ändras till ”två veckor” i texten: 

● att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och 

revisionsberättelsen tillgänglig 

  
30 § 1 
Ny punkt (nr 6): 

● om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det 

fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till 

föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället 

skickas till medlemmen. 

  
34 § 1 
Ändring från två veckor till tre veckor i texten: 
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman. 
 
Övriga ändringar som inte har att göra med nya lagen om ekonomiska föreningar (men som 
kommer från mönsterstadgarna) 
  
16 § 2 
Tillägg att kallelse till stämman kan ske genom e-post också: 
Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom e-post till de 

medlemmar som uppgivit en e-postadress 

  

18 § 2 punkt 5 
Tillägg att barn som ombud eller biträde ska vara myndigt: 

● myndigt barn 
  
18 § 
Nytt stycke (nr 3) 
Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin 

förmyndare. 

  
Innehållsförteckningen 
47 § 
Tillägg av saknad del av rubrik ”och avgift för andrahandsupplåtelse” 
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Motion till årsstämma 2019 Brf Kroken 24/7 
 
Datum: Stockholm  12 02 2019 
Motionär: Dan Back 
  
Motion 
Inlämnar denna motion eftersom lägenhetsregistret måste rättas till, då tillkommande lghyta är angiven i 
fastighetsdeklarationen 2016. 
 
Jag föreslår stämman beslutar att rösta ja till:  
Att rätta/ändra andelstalen till den faktiska kvm yta per bostad som uppmättes 2014 inkl de nybyggda 
bostäderna på vinden enligt den fastställda yta som har uppmätts samt att inkludera även de 4 st 
hyreslägenheterna igen, då avsikten har och är, att även dessa upplåts till bostadsrätter i framtiden. Vilket har 
varit med i beräkning sen förvärvet 2009 då hyresrätterna ägs av föreningen.  
 
Förslaget är att andelstal baseras utifrån vad lägenheternas faktiska kvm är,  d.v.s. fastställt bostadsyta 
x 367,43 kr/kvm, vilket skall motsvarar årsavgiften. 
Och att hyreslägenheterna ingår i summan andelstal för att slippa ändra alla andelstal om en lägenhet 
upplåts till bostadsrätt 
 
Motivering och bakgrund till förslaget: 
När föreningen förvärvade fastigheterna av familjebostäder fick vi den yta som de hade angivit. 
Detta har visat sig vara fel då uppmätningen visade en utökad bostadsyta på 72 kvm i 33 lgh samt minskad 
bostadsyta på 16 kvm i 7 lgh.  Därmed en totalt utökad yta på 56 kvm efter kontrollmätning av extern part, vilket 
berörda lgh har fått protokoll. 
 
Anledning att styrelsen genomförde omätningen april 2014 var den tvist föreningen hade med Skatteverket 
mellan 2010-2015, huruvida föreningen var så kallad äkta eller oäkta. Eftersom föreningen låg på marginalen i 
förehållandet till kravet 60/40% mellan borätter och hyresrätter/lokalkhyresrätter skulle denna omätning hjälpa till 
att hamna på rätt sida.  
 
Under juni 2014 gick styrelsen ut med information till medlemmarna att i samband med vindsprojektets 
slutförande skall justering enligt uppmätningen genomföras inbördes mellan uppmätta medlemmars lgh. 
  
På stämman 2015 enligt årsredovisningen skulle fördelningen av andelstalen komma att förändras utifrån den 
nya uppmätta ytan på befintliga medlemmars lgh när ytan på vinden fastställts. 
Den ytan fastställdes hösten 2018. 
 
Vissa medlemmar betalar inte rätt avgift på grund av att det inte debiteras rätt enligt den nya uppmätta 
bostadsytan. 
 
Det är 7 bostäder som skall ha sänkt andelstal och sänkt årsavgift mellan 367 kr – 1 837 kr/år 
Det är 33 bostäder som skall ha höjd andelstal och därmed höjd årsavgift mellan 367 kr – 1 837 kr/år 
 
Årsavgiften baseras för närvarande på 367,43 kr /kvm år  
 
Föreningen går miste om totalt 20 576kr/år pga felaktig kvm-debitering. 
 

x Bil 1 Utdrag av Brf-information till medlemmar februari 2014 
x Bil 2 Brev till medlemmar juni 2014 
x Bil 3 Utdrag Årsredovisning 2015 

 
 
Hälsningar  /  Dan Back Götgatan 99 3 tr. 
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Bilaga 1 
 
Utdrag av Brf-information till medlemmar februari 2014 
 
 
 
Äkta/oäkta förening. 
 
Tax 2011 och 2012  (verksamhetsår 2010 och 2011) 
SKV har i sitt svar/yttrande till förvaltningsrätten givit svar gällande tax 2011 bedömt till 57,5% och tax 
2012 bedömt till 58,5%, där de vidhåller att föreningen är oäkta, då vi inte har uppnått 60% . Föreningen har 
fått möjlighet att lämna in svar på SKV’s yttrande till förvaltningsrätten, detta skall vara inne till förvaltningsrätten 
senast 28 februari. 
 
 Tax 2013 (verksamhetsår 2012) 
Skattemyndigheten har inkommit med beslut för tax 2013 (verksamhetsåret 2012) där de fortsättningsvis 
bedömer föreningen som oäkta. Beslut är taget av styrelsen att vi bestrider även tax 2013, och gör en 
överklagan till SKV 
 
Arbetet fortskrider av föreningen och dess styrelse med strävan för att vi skall bli Privatbostadsföretag sk äkta 
förening. Vi har sedan förvärvet aug 2009, bl a minskat antal hyreslägenheter från 8 till 5 st idag vi fortsätter 
arbetet med att erbjuda resterande att förvärva sin lägenhet, ökat bruksvärderingen på 108:an p g a 
renoveringen med stambyte och eluppgradering som gjordes 2010. 
 
Som ett led i detta arbete kommer en uppmätning av våra medlemmars borätter att göras under vår/sommaren. 
Då vi fått en indikation om att vi kan få ut mer kvm-yta totalt sett, uppmätningen görs med de nya metoder och 
regler som gäller idag. Vi återkommer om mer information när vi kommer att utföra detta. 
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Bilaga 2 
 
 
Brev till medlemmar Juni 2014 
 
Stockholm den 26 juni 2014 
 
 
Protokollen för våt besiktningen samt areamätningen utförd av Anticimex på uppdrag 
av Brf Kroken 24/7 under april månad 2014. 
 
Areauppmätningen 
Totalt 48 Borätter av 49 st blev uppmätta, totalt sett har vi fått 56 kvm mer Brf-yta i 
föreningen. 7 st borätter är uppmätt till en mindre yta, 8 st borätter är uppmätt till oförändrad 
yta och 33 borätter är uppmätt till något större yta. 
 
Utav de 7 borätter där mindre yta uppmättes var det 5 st på Götgatan 99, som mättes om för 
att säkerställa att det var rätt uppmätt, då avikelsen var av betydande storlek. 
 
Vi kommer inte att ändra i lägenhetsregistret de nya ytorna, vi kommer att avvakta detta tills 
vi har omvandlat våra vindar till borätter. 
 
Våt besiktningen 
Vi ber er att följa de rekommendationer som Anticimex har noterat i ert protokoll. 
Protokollet är inskickat till vårt Försäkringsbolag IF av Anticimex. 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen 
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Bilaga 3 
 
Utdrag av Årsredovisningen 2015 
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Styrelsens svar till motion 1 (Back) 
Förslaget enligt motionen är att föreningen ska räkna om andelarna utifrån den uppmätning av 
lägenheterna som gjordes 2014. Den uppmätningen gav resultatet att vissa lägenheter har större 
och vissa mindre yta än i lägenhetsregistret. Huvudsyftet med mätningen var att föreningen skulle 
ses som “äkta” genom att komma på rätt sida gränsen med hjälp av den ökade bostadsytan man 
fann. Denna nya yta är inte registrerad i lägenhetsregistret ännu. 
 
Andelstalen visar hur stor andel av föreningen man som medlem äger och ligger också till grund 
för hur stor årsavgift man ska betala. Andelstalen sattes vid omvandlingen och man valde då att 
basera dem på lägenheternas uppgivna yta i lägenhetsförteckningen. Insatsen till föreningen 
betalade man efter det andelstal man fick. När andelstalen är satta finns det inte längre en direkt 
koppling mellan dem och faktisk lägenhetsyta. En ny uppmätning och eventuell uppdatering av 
lägenhetsregistret medför inte att andelstalen ändras, utan det måste en stämma rösta (som 
denna motion syftar till). 
 
En omräkning av andelarna utifrån den nya uppmätningen skulle innebära att det inbördes 
förhållandet mellan medlemmarna ändras. Vissa medlemmar skulle få större andel i föreningen 
och vissa mindre. De som just köpt vindslägenheterna skulle få sänkt andel eftersom deras yta 
inte ändras medan den övriga ytan har ökat. Beroende på hur man ser det kan man tycka att 
förändringen är liten eller betydande. Se bifogad tabell som visar förändring per lägenhet.  
 
Man omfördelar alltså ägandet i föreningen mellan medlemmarna. Det finns då en klar risk att att 
de som får sänkt andelstal vill få motsvarande del av insatsen återbetald. 
 
Att uppdatera lägenhetsregistret med den nya uppmätta ytan kan göras ändå utan att låta det 
påverka andelstalen. På så sätt kan föreningen tillgodogöra sig den utökade bostadsytan i 
skattesammanhang mm.  
 
En omräkning skulle inte ge föreningen större intäkt från avgifterna eftersom avgiften inte baseras 
på ytan utan på andelstalen, och vi skulle behålla totala årsavgiften konstant. 
 
Motionen hänvisar till information som har getts medlemmarna angående omräkning av andelar. 
Det är inte helt klart enligt informationen om det handlar om att ändra det inbördes förhållandet 
mellan andelstalen, eller spä ut andelstalen som vi gjorde i höstas när ytan för vindslägenheterna 
lades till föreningens totala yta och alla fick sänkt andelstal enligt samma procentsats. Oavsett hur 
informationen tolkas krävs det ett stämmobeslut för detta enligt stadgarna 8§. 
 
Styrelsen har varit i kontakt med flera kunniga inom området (bland annat Fastighetsägarna och 
Bostadsrätterna) och de avråder bestämt från att räkna om andelarna efter ommätning av 
lägenhetsyta. Det skulle missgynna vissa och gynna andra och skapa konflikter i föreningen enligt 
dem. 
 
Därför rekommenderar styrelsen stämman att rösta nej till denna motion. 
 
För att förslaget ska gå igenom krävs att minst tre fjärdedelar av de röstande röstar ja (se 

stadgarna 8§).  
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Styrelsens svar till motion 1 (Back) (forts) 
Aktuell yta och andel per lägenhet och ny uppmätt yta och andel. Undrar du vilket 
lägenhetsnummer du har, fråga gärna styrelsen. Nya årsavgiften är beräknad enligt resonemanget 
enligt motionen (avgift per kvm). Men eftersom årsavgiften baseras på andelstal hade vi behållit 
den totala årsavgiften konstant, dvs nya årsavgiften i tabellen skulle bli lite lägre än angett nedan. 
 
 

Lgh Adress 
Storlek i 
register 

Ny uppmätt 
storlek Bef andel Ny andel 

Bef. 
årsavgift 

Ny 
årsavgift 

1 Götgatan 99 99 99 1,86% 1,84% 36 365 36 365 
2 Götgatan 99 140 135 2,63% 2,51% 51 425 49 545 
3 Götgatan 99 99 99 1,86% 1,84% 36 365 36 365 
4 Götgatan 99 59 60 1,11% 1,12% 21 673 22 020 
5 Götgatan 99 140 139 2,63% 2,58% 51 425 51 013 
6 Götgatan 99 99 99 1,86% 1,84% 36 365 36 365 
7 Götgatan 99 59 59 1,11% 1,10% 21 673 21 673 
8 Götgatan 99 140 139 2,63% 2,58% 51 425 51 013 
9 Götgatan 99 99 99 1,86% 1,84% 36 365 36 365 

10 Götgatan 99 59 60 1,11% 1,12% 21 673 22 020 
11 Götgatan 99 140 139 2,63% 2,58% 51 425 51 013 
12 Götgatan 99 99 99 1,86% 1,84% 36 960 36 960 
13 Götgatan 99 59 55 1,11% 1,02% 21 673 20 185 
14 Götgatan 99 140 142 2,63% 2,64% 51 425 52 114 
15 Ringvägen 104 88 89 1,65% 1,65% 32 325 32 663 
16 Ringvägen 104 48 51 0,90% 0,95% 17 631 18 717 
17 Ringvägen 104 100 102 1,88% 1,90% 36 720 37 434 
19 Ringvägen 104 53 54 1,00% 1,00% 19 469 19 818 
20 Ringvägen 104 102 104 1,92% 1,93% 37 466 38 168 
21 Ringvägen 104 89 89 1,67% 1,65% 32 690 32 690 
22 Ringvägen 104 53 55 1,00% 1,02% 19 469 20 185 
24 Ringvägen 104 89 90 1,67% 1,67% 32 690 33 030 
25 Ringvägen 104 53 55 1,00% 1,02% 19 469 20 185 
26 Ringvägen 104 102 104 1,92% 1,93% 37 466 38 168 
27 Ringvägen 104 89 88 1,67% 1,64% 32 690 32 296 
29 Ringvägen 104 80 85 1,50% 1,58% 29 386 31 195 
30 Ringvägen 106 44 44 0,83% 0,82% 16 162 16 162 
31 Ringvägen 106 62 64 1,16% 1,19% 22 774 23 488 
33 Ringvägen 106 46 46 0,86% 0,86% 16 896 16 896 
34 Ringvägen 106 63 66 1,18% 1,23% 23 142 24 222 
35 Ringvägen 106 92 95 1,73% 1,77% 33 794 34 865 
36 Ringvägen 106 46 46 0,86% 0,86% 16 896 16 896 
37 Ringvägen 106 63 66 1,18% 1,23% 23 142 24 222 
38 Ringvägen 106 92 93 1,73% 1,73% 33 794 34 131 
39 Ringvägen 106 46 48 0,86% 0,89% 16 896 17 616 
40 Ringvägen 106 63 66 1,18% 1,23% 23 142 24 222 
41 Ringvägen 106 91 93 1,71% 1,73% 33 426 34 131 
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Lgh Adress 
Storlek i 
register 

Ny uppmätt 
storlek Bef andel Ny andel 

Bef. 
årsavgift 

Ny 
årsavgift 

42 Ringvägen 106 43 44 0,81% 0,82% 15 795 16 148 
43 Ringvägen 106 63 64 1,18% 1,19% 23 142 23 488 
44 Ringvägen 108 89 92 1,67% 1,71% 32 691 33 764 

45 Ringvägen 108 89 93 1,67% 1,73% 32 691 34 131 
46 Ringvägen 108 91 93 1,71% 1,73% 33 426 34 131 
47 Ringvägen 108 91 94 1,71% 1,75% 33 426 34 498 
48 Ringvägen 108 91 93 1,71% 1,73% 33 432 34 131 
49 Ringvägen 108 91 94 1,71% 1,75% 33 426 34 498 
50 Ringvägen 108 91 93 1,71% 1,73% 33 426 34 131 
51 Ringvägen 108 91 94 1,71% 1,75% 33 426 34 498 
52 Ringvägen 108 85 82 1,60% 1,52% 31 222 30 094 
53 Ringvägen 108 89 91 1,67% 1,69% 32 691 33 397 
54 Ringvägen 106 92 94 1,73% 1,75% 33 792 34 498 
55 Ringvägen 108 81 81 1,52% 1,51% 29 762 29 762 
56 Ringvägen 108 81 81 1,52% 1,51% 29 762 29 762 
57 Ringvägen 106 72 72 1,35% 1,34% 26 455 26 455 
58 Ringvägen 106 135 135 2,54% 2,51% 49 603 49 603 
59 Ringvägen 104 124 124 2,33% 2,31% 45 561 45 561 
60 Götgatan 99 97 97 1,82% 1,80% 35 641 35 641 
61 Götgatan 99 111 111 2,09% 2,06% 40 785 40 785 
62 Götgatan 99 109 109 2,05% 2,03% 40 050 40 050 
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Projekt: Bygga om, omvandla del av 
trappan till ett sovrum 

Adress: Ringvägen 106 
 Aleksandar och Aleksandra Srndovic, Stockholm 
Datum: 2018/02/22 

A. Beskrivning 
Vi bor på 4e våningen på ringvägen 106 där fastigheten består av 6 våningar. Lägenhetens 

vardagsrum ligger i direkt anslutning till den tidigare brand/nödutgångs trappan. Denna trappa har ingen 
funktion längre pga vindsbyggnationen och styrelsens godkännande att vindsbyggarna får använda sig och 
stänga igen öppningen till trappan och bygga ett rum på toppen av trappan som befinner sig på 6e 
våningen. Se bild nedan. Så nu är trappan  stängd på 6e våningen och därav har den ingen funktion längre. 
Därav är vi intresserade av att köpa det utrymmet av föreningen som befinner sig på våning 4. Alt flera 
våningar vid behov. Vi är intresserade att slå ihop trappan till nuvarande lägenhet och omvandla den till 
ett sovrum på ca 15m2 golvyta.  

 

 

Nytt sovrum / 
trappa 

Ny dörr öppning 

Lägenheten 

Torbjörn Ström
Motion 2



Projekt: Bygga om, omvandla del av trappan till ett sovrum 
Adress: Ringvägen 106 
 Aleksandar och Aleksandra Srndovic, Stockholm 
Datum: 2018/02/22 

 

 
 

B. Beskrivning av strukturen på objektet där lägenheten är belägen 
Lägenheten ligger i en byggnad med tegel och puts. Trappan är byggd på  ytterväggarna och den 

centrala pelaren.  Trappan är gjord av armerad betong. 

C. Dörröppnings utförande  
Väggens väggtjocklek där håltagning/öppning för dörren är ca 50cm tjocklek. Nya öppningen hålls 

upp av två I120 metallprofiler. Se bild:  
 

 
  

Metallplåt 
5mm 

I 120 

Gipsskiva 

Dörr öppning Lägenhet 
Lägenheten 
Lägenheten 
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Styrelsens svar till motion 2 (Srndovic) 

Motionen gäller det oanvända trapphuset i 104ans gårdshus som angränsar 106an.  
 
Denna motion oförenlig med motion 3 (angående försäljning av samma trapphus). En stämma ska 
dessutom inte besluta att sälja gemensam yta till en viss medlem innan övriga medlemmar 
tillfrågats att köpa samma yta. Sedan sker försäljning enligt principen om vilket bud som gagnar 
föreningen mest med avseende på inkomst och utförande.  
 
Därför rekommenderar styrelsen stämman att rösta nej till denna motion. 
 
Styrelsen gett ett tredje förslag till stämman angående försäljning av trapphuset till medlemmarna. 
 
 
 

Kommentar angående jäv: Eftersom motion nr 3 har skickats in av bland annat två 

styrelseledamöter (Skogberg Wirén och Ander) så har de inte tagit del av denna motion innan 

kallelsen skickades ut. De har heller inte varit med i diskussioner angående denna eller sin egna 

motion, ej heller styrelsens förslag angående trapphuset. 
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Motion till årsstämman 2019-05-28 

Bygga om outnyttjat trapphus i 104ans gårdshus till boendeyta för 
angränsande lgh i 104:an 

Föreningen har tagit lån för att köpa fastigheten Kroken 24/7 från 
Familjebostäder vid ombildningen till bostadsrättsförening 2009. Boende 
betalade vid ombildningen för sina bostadsrätter, men alla medlemmar äger 
dessutom gemensamma ytor, både de som utnyttjas och de som är 
outnyttjade. För dessa ytor har föreningen tagit lån och fortsätter att betala 
ränta för, sedan 2009. 

Sedan ombildningen har flera åtgärder tagits för att amortera på de lån som 
föreningen tagit. Detta har gjorts genom att sälja ytor som vi äger 
gemensamt. De senaste åren har föreningen låtit omvandla fyra av åtta 
hyresrätter, vilket glädjande nog möjliggjort att styrelsen har kunnat betala 
av ett av lånen och även minskat de övriga lånen en aning. Vindsytan har 
sålts och idag har vi fått nya grannar i sex av åtta planerade lägenheter.  

Idag finns det ca 45 kvm som kan förvandlas till bostadsyta i föreningen. 
Dessa 45 kvm ingick i den yta som föreningen betalade för då ombildandet 
skedde från Familjebostäder. DE 45 kvm finns i det trapphus som tidigare 
använts som ingång för lägenheterna i gårdshuset på Ringvägen 104 och 
idag står idag tomt och är outnyttjat, eftersom ingångarna har satts igen för 
många år sedan. Boende i gårdshuset 104 önskar nu förvandla denna yta till 
bostadsyta och hoppas på övriga medlemmars stöd i detta genom att godta 
vår motion. 

Att förvandla outnyttjad yta i föreningen till bostadsyta gör att föreningen får 
ytterligare intäkter för att minska föreningens skulder. Denna åtgärd skulle 
gynna alla medlemmar, kanske kan det resultera i framtida hyressänkningar 
eller att föreningen genom kapitaltillskott kan fortsätta att renovera ytor som 
exempelvis innergårdarna eller genomföra andra större projekt som ligger i 
planeringsstadiet. 
Förutom att försäljningen till medlemmarna i 104 ger föreningen extra kapital 
och ev minskade räntekostnader ger detta löpande extra intäkter då 
avgifterna för lgh i 104:ans gårdshus höjs då boytan ökar. 

Boende i fastigheten i gårdshuset 104:an har konsulterat med en arkitekt, en 
byggprojektledare och en byggnadsentreprenör, och kommit fram till att 
projektet är genomförbart. Kostnad för ombyggnationen beräknas till ca 1 
430 000 SEK något som avses att bekostas av intressenterna. 
  
Medlemmarna i 104 betalar - utöver denna kostnad bostadsrättsföreningen - 
för den yta som kan användas som boendeyta. Styrelsen ansvarar efter 
byggnation för uppmätning och försäljning till respektive 
lägenhetsinnehavare. Kostnaden för ytan ska vara marknadsmässig gentemot 
de kostnader som varje lägenhetsinnehavare redan tagit. 
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Vi yrkar därför att föreningsstämman tar beslut  
-       Att omvandla outnyttjade ytan i trapphuset i gårdshuset Ringvägen 104 till 
bostadsyta 
-       Att de boende i 104:an står för de kostnader det innebär att förvandla 
respektive trapplan till bostadsyta, under överseende av styrelsen. 
-       Att ytan säljs till boende i angränsade lägenhet på Ringvägen 104. 
  
  
André Skogberg & Katrin Skogberg Wirén, Ringvägen 104, 1,5 tr 
Olof Ander & Sofia Ander, Ringvägen 104, 0,5 tr  
Peter Winblad, Ringvägen 5 tr 
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Styrelsens svar till motion 3  
(Skogberg Wirén, Winblad, Ander) 

 
Denna motion oförenlig med motion 2 (angående försäljning av samma trapphus). En stämma ska 
dessutom inte besluta att sälja gemensam yta till en viss medlem innan övriga medlemmar 
tillfrågats att köpa samma yta. Sedan sker försäljning enligt principen om vilket bud som gagnar 
föreningen mest med avseende på inkomst och utförande.  
 
Därför rekommenderar styrelsen stämman att rösta nej till denna motion. 
 
Styrelsen gett ett tredje förslag till stämman angående försäljning av trapphuset till medlemmarna. 
 
 
 

Kommentar angående jäv: Eftersom denna motion har skickats in av bland annat två 

styrelseledamöter (Skogberg Wirén och Ander) så har de inte tagit del av motion 2 innan kallelsen 

skickades ut. De har heller inte varit med i diskussioner angående motion 2 eller sin egna motion, 

ej heller styrelsens förslag angående trapphuset. 
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Bilaga 3 - Försäljning av trapphus till medlemmar 
Till stämman har det kommit in två motioner av medlemmar som önskar köpa hela eller delar av 
det oanvända trapphuset i 104:ans gårdshus. Eftersom motionerna är oförenliga så har styrelsen 
gett detta förslag istället. 
 
Vårt förslag innebär att stämman överlåter till styrelsen att ta beslut i frågan vad gäller: 

● Om försäljning ska ske av trapphuset i syfte att omvandla till bostadsyta 
● Till vem eller vilka medlemmar försäljning ska ske 
● Hur projektet ska genomföras 

 
Det finns både för och nackdelar med att bygga om trapphuset till boendeyta. Ett ja till detta 
förslag innebär inte nödvändigtvis att försäljning kommer ske. Här vill vi återge hur vi tänker i 
frågan. 
 
En del fördelar har motionerna redan behandlat, bland annat: 

● Inkomst till föreningen vid försäljning 
● Ökad inkomst från avgifter, alternativt lägre avgifter för övriga medlemmar 
● Ökad bostadsyta för föreningen (bra angående äkta/oäkta) 
● Bra för de medlemmar som får möjligheten att utöka sin lägenhetsyta 
● Långsiktigt bra att oanvänd yta kommer till användning 

 
De nackdelar vi ser är bland annat: 

● Byggtrötthet hos medlemmarna efter balkongbygge, vindsbygge och kommande 
trapphusrenovering. Bygget kommer blir störande när mycket material ska bilas bort och 
bäras ut genom trapphuset. 

● Många frågetecken om det går att genomföra projektet angående hållfasthet, bygglov, 
fönster- och golvplaceringar mm. 

● Komplext hur projektet ska genomföras rent praktiskt med tanke på att flera medlemmar 
ska köpa loss och bygga om samma trapphus. Vad händer om en flyttar mitt i projektet?  

● Föreningen kommer överta ansvaret efter ombyggnationen och ansvara för resultatet. 
● Hur blir det med brandskydd för intilliggande lägenheter samt tillgång till källaren? 
● Två hyresrätter angränsar till trapphuset, eventuellt får föreningen behålla den ytan. 

 
Styrelsen vill att köparna driver projektet själva och står för kostnaderna. Köparna kommer alltså 
ta ansvar för: 

● Bygglov 
● Byggbeskrivningar 
● Hållfasthetsberäkningar 
● Brandskydd 
● Dokumentation mm till styrelsen 

 
Styrelsen kommer i slutändan stå för godkännandet av projektet. 
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