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Protokoll för extra stämma den 1 december 2008 
 

 

 

 

1. Stämman öppnades av Stefan Hult. 

 

 

2. Mötet godkände dagordningen. 

 

 

3. Stefan Hult valdes till ordförande för stämman. 

 

 

4. Kenneth Tärnström valdes till protokollförare för stämman. 

 

 

5. Natalie Eriksson (Vespergränd 25) valdes till justeringsman tillika rösträknare för 

stämman. 

 

 

6. Stämman godkändes att ha blivit i behörig ordning utlyst. 

 

 

7. Röstlängden fastställdes till 71 st. röstberättigade. 

 

 

8. Beslut om byggande av ett nytt soprum enligt förslag norr om garaget röstades igenom 

av stämman. 

 

 

9. Beslut om stängning av de 3 befintliga soprummen röstades igenom av stämman. 

 

 

10. Beslut togs om fastställande av tomtgräns mot Nattvakten 2 enligt förslag och röstades 

igenom av stämman. 

 

 

11. Beslut om inköp av mark gränsande till Tunastråket samt mark runt Nattvakten 4 

enligt förslag röstades igenom av stämman. 

 

 

12. Beslut om byggnadslovsansökan för infästning av fönster enligt förslag röstades 

igenom av stämman. Förslag om ändring av stadgarna när det gäller byggnadslovs-

ansökan för infästning av fönster togs av stämman. 
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13. Förslag om ändring av stadgarna när det gäller parkeringsförbud i området togs av 

stämman. Även möjlighet att ta ut en parkeringsbot av felparkerade bilar i området 

motsvarande samma belopp som Sollentuna kommun tar ut. 

 

 

14. Stämman avslutades av Stefan Hult. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _________________________________ 

Kenneth Tärnström Stefan Hult 

Sekreterare för stämman Ordförande för stämman 

 

 

________________________________  

Natalie Eriksson  

Justerare för protokollet  
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Övriga frågor. 
 

Fråga om varför det har tagits bort körsbärsträd i området utan förfrågan av boende i dess 

närhet ifrågasattes. 

Körsbärsträden blev borttagna pga. att de skräpande ner väldigt mycket på marken. Det 

finns möjlighet att nya träd av annat slag kommer att planteras i samband med att området 

ska rustas upp under år 2009. 

 

 

Fråga om varför det saknas förråd till flera boende i området. 

Fler förråd kommer att skapas vid byggnationen av det nya hushållssoprummet. Det finns 

i dagsläget inte förråd så att det räcker till samtliga lägenheter i området. 

 

 

Fråga ställdes om det finns möjlighet att bygga ut uteplatser. 

Inga uteplatser får byggas ut utan att beslut fattas på stämma. Kan alltså tidigast beslutas 

på stämman år 2009. 

 

 

Fråga ställdes om renovering av trappuppgångar och spaljéer samt fasader är aktuellt. 

Detta kommer att åtgärdas under våren och sommaren 2009. 

 

 

Fråga om tydliga skyltar ute vid Landsvägen samt vid infarterna in i området som 

hänvisar till närmaste vägen in till gatuadresserna inom vårt område. 

Det ska ses över om var vi kan rusta upp samtliga skyltar i vårt område, det gäller även 

skyltar som ska visa att det är parkeringsförbud inom vårt område. 

 

 

Fråga om bevakningskameror i garaget samt utbyte av Aptus-brickorna till dörrarna och 

porten för in- och ut-passage ur garaget. 

Då vi tillhör en samfällighet när det gäller garaget så är det något vi inte kan besluta om 

själva. De andra i samfälligheten hänvisar till kostnader de inte vill vara med om. Vi är tre 

parter i samfälligheten och varje part har 1 röst och de andra två röstar tyvärr nej på 

sådana förslag. 

 

 

Angående golven se nästa sida.
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Golven. 
 

Detta kommer att gälla vid renoveringen av golven: 

Inga badrum kommer att golvrenoveras. 

 

Lägenheter med dessa adresser: 

Nattvardsgränd 6, 14, 25, 27, 39. 

Ottesångsgränd 1, 2, 7, 8, 19. 

Vespergränd 15, 27. 

I dessa lägenheter ska alla golv utom i badrum renoveras och de kommer att tätas med 

Florosil TS och detta är tvingande. 

 

Lägenheter med dessa adresser: 

Nattvardsgränd 29, 31. 

Ottesångsgränd 6. 

I dessa lägenheter ska alla golv på markplan utom i badrum renoveras och de kommer att 

tätas med Florosil TS och detta är tvingande. 

Dessutom så har dessa lägenheter möjlighet att få övre plan renoverade med nya golv 

utom i badrum om de så vill. 

(Nattvardsgränd 31 ska golvrenoveras först av alla. Där ska även övre plan golvrenoveras. 

Den är tom i dagsläget och kommer att vara en evakueringslägenhet sedan under den 

fortsatta golvrenoveringen.) 

 

 

Lägenheter med dessa adresser: 

Nattvardsgränd 4, 6, 9, 10, 17. 

Ottesångsgränd 3, 11, 15, 17, 21. 

Vespergränd 2, 4, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 22, 28, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 

55, 57, 61, 63, 67, 69, 75, 77, 81, 83, 85, 89, 93, 99, 105, 109, 111, 113. 

I dessa lägenheter kommer renoveringen av alla golv utom i badrum att vara helt frivillig. 

Dessutom så har de lägenheter som väljer att renovera golven i markplan möjlighet att få 

golven tätade med Florosil TS om de vill. 

 

Alla övriga lägenheter är redan renoverade.  

 

Golvalternativ: 

Ett utbud av standardgolv att välja mellan kommer att erbjudas och möjlighet att välja 

annat golv från den entreprenör som Brf. anlitar mot mellanskillnad kommer att finnas. 

Vill den boende ha annat golv än de som entreprenören tillhandahåller så kommer ingen 

ersättning att utbetalas samt att den boende får då lägga in det golvet själv eller anlita egen 

golvläggare. Möjlighet att välja vissa rum i lägenheten och därmed få ett dyrare alternativ 

av golv kommer inte att ges. 

 

 

 

 

 


