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Kallelse till föreningsstämma i Brf Klädstrecket 24 

Tid: 30:e maj 2020 kl 10:00 (reservdag vid dåligt väder 31:e maj 2020 kl 10:00) 

Plats: terrassen Gammelgårdsvägen 26 alt framsidan Badstrandsvägen 20-26  

 

Som tidigare kommunicerats hålls stämman utomhus på terrassen vid 
Gammelgårdsvägen 26 alternativt vid pergolan på framsidan mot Badstrandsvägen 
20-26. Vid för dåligt väder kan stämman komma att flyttas till alternativdagen som är 
söndag 31:a Maj. 

Styrelsens ambition är att stämman ska kunna genomföras på max en timme, varför 
vi ber alla att läsa på utdelade dokument i förväg och vara förberedda på att 
omgående rösta på respektive fråga enligt dagordningen. Inga föredragningar 
kommer att hållas av styrelsen och endast korta frågor/diskussioner kommer att 
tillåtas. Frågor där medlemmarna önskar mer information och diskussion kommer 
istället att bordläggas för att tas upp under ett extra möte i höst. Ställ gärna även 
frågor på utskickade handlingar till styrelsen i förväg via styrelsemailen 
(styrelsen@kladstrecket24.se) så ska vi besvara detta redan före mötet alternativt 
under stämman. 

För att hålla nere antalet deltagare vid mötet bör max en person per hushåll delta, 
och styrelsen ser gärna också att medlemmar om så är möjligt inte närvarar utan 
istället röstar via annan betrodd person som då ska ha fullmakt. 

Medtag gärna egen stol om du vill vara säker på att kunna sitta under mötet.  
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DAGORDNING 

1. Stämmans öppnande 
 
2. Val av stämmoordförande 
 
3 Godkännande av dagordningen 
 
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 
5. Val av två justerare och rösträknare 
 
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
 
7. Fastställande av röstlängd 
    Bilaga 1 - Fullmaktsblankett 
 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
 
9. Föredragning av revisorns berättelse 
 
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
    Bilaga 2 – Årsredovisning 2019 
 
11. Beslut om resultatdisposition, avgift och 2020 års budget 
    Bilaga 3 – Budget för verksamhetsår 2020 
 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
 
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 
 verksamhetsår 
 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
   Bilaga 4 – Valberedningens förslag (distribueras senare inför mötet) 
 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
 
16. Tillsättande av valberedning 
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17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem 
  anmält enligt stadgarna §31: 

Bilaga 5a – Styrelsens motion om riktlinjer för andrahandsuthyrning 
Bilaga 5b – Styrelsens motion om övergång till digital information till 
medlemmar 
Bilaga 5c – Styrelsens motion om försäljning biyta under Gammelgårdsvägen 
26C 
Bilaga 5d – Styrelsens motion om försäljning av barnvagnsrum Flottbrovägen 
27 

18. Övrigt 
 
19. Stämmans avslutande 



!

FULLMAKT(
Härmed ger jag/vi: 

 

…………………………………………………………………( ( …………………………………………………(
Namnförtydligande(( ( ( Lägenhetsnummer(

(

Fullmakt till: 

…………………………………………………………………( ( …………………………………………………(
Namnförtydligande(( ( ( Personnummer(
(
(

Att rösta enligt nedan vid årsmöte i Brf Klädstrecket 24 den 30:e Maj 2020. 

Fråga Ja Nej Bordläggs 
Punkt!10!)!Fastställande!av!resultat)!och!balansräkning.      - 
Punkt!11!)!Styrelsens!förslag!om!resultatdisposition,!avgift!och!2020!
års!budget. 

     - 

Punkt!12!)!Fråga!om!ansvarsfrihet!för!styrelseledamöterna.      - 
Punkt!13!)!Förslag!om!arvoden!åt!styrelseledamöter!och!revisorer!
för!kommande!verksamhetsår.!!

   

Punkt!14!)!Valberedningens!förslag!till!styrelseledamöter!och!
suppleanter.!

     - 

Punkt!15!)!Valberedningens!förslag!till!revisorer!och!
revisorssuppleanter.!

     - 

Punkt!17!enligt!Bilaga!5a!–!Styrelsens!motion!om!riktlinjer!för!
andrahandsuthyrning!

   

Punkt!17!enligt!Bilaga!5b!–!Styrelsens!motion!om!övergång!till!digital!
information!till!medlemmar.!

   

Punkt!17!enligt!Bilaga!5c!–!Styrelsens!motion!om!försäljning!biyta!
under!Gammelgårdsvägen!26c.!!!

   

Punkt!17!enligt!Bilaga!5d!–!Styrelsens!motion!om!försäljning!av!
barnvagnsrum!Flottbrovägen!27.!

   

  

(

Ort(och(datum:(((………………………………….…………….(

(

(

Underskrift(av(Fullmaktsgivare:(………………………………….……………(

___________________________________________________________________________________________(

Föreningens)kontroll:) )
Ombudet)är)personligen)känt:)………………………)))))ID9kontroll:)…………………………))))Sign)…………………………
) )































INTÄKTER:
2 842 577 kr Årsavgifter (83st) Brf-lägenheter
171 721 kr Hyresintäkter (2st) bostäder 
398 041 kr Hyresintäkter lokaler, momsfria

Hyresintäkter lokaler, momsbelagda.
273 629 kr Hyresintäkter parkering, ej moms 
18 360 kr Hyresintäkter parkering, moms 
66 123 kr Övriga rörelseintäkter ca

3 770 451 kr Summa INTÄKTER

UTGIFTER:
Drift:

900 000 kr Fjärrvärme
130 831 kr El
136 671 kr Vatten o avlopp
106 789 kr Sophämtning
135 023 kr Städning
74 444 kr Fastighetsskötsel (Åkerlunds)
133 608 kr Kabel-TV, bredband

0 kr Snöröjning
142 000 kr Fastighetsförsäkring
10 000 kr Förbrukningsmateriel fastighet
5 000 kr Förbrukningsinventarier fastighet

1 774 365 Delsumma

Rep. & underhåll

110 866 kr Gård
10 000 kr Vatten&avlopp reparationer
50 000 kr Värme reparationer
50 000 kr Tvättstugan
15 000 kr Elanläggning
20 000 kr Ventilation
230 000 kr Huskropp
26 731 kr Övrigt
512 597 Delsumma

Planerade underhåll

5 000 kr Garage inkl. elanläggning garage
20 000 kr Yttertak
75 000 kr Huskropp

0 kr Markanläggning/Trädgård
100 000 Delsumma

Administrativa kostnader

145 000 kr Kameral förvaltning
120 000 kr Arvoden styrelse+ revisor
50 000 kr Konsultarvoden

0 kr Skadestånd/förlikningsavtal
20 000 kr Diverse
335 000 Delsumma

Skatter, räntor och avskrivningar:

220 000 kr Fastighetsskatt
100 000 kr Låneräntor

634 000 kr Avskrivningar enligt plan
954 000 Delsumma

3 675 962 kr Summa UTGIFTER

94 489 kr    Överskott

Budget för verksamhetsår 2020
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Styrelsens motion om riktlinjer för andrahandsuthyrning. 

 

Motiv/Bakgrund: 

Enligt föreningens stadgar (§2) är föreningens primära syfte att upplåta bostad till 
medlemmarna för deras permanenta boende. 

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt bör av detta skäl därför i normalfallet inte tillåtas om inte 
särskilda skäl föreligger, som tex tillfälliga perioder med: studier på annan ort, provsamboen-
de med ny partner, utlandstjänstgöring, etc.  

Ekonomiska motiv accepteras ej som skäl för andrahandsuthyrning. Detta är en väsentlig 
regel som även utan att bo i lägenheten motverkar möjliga spekulativa investeringar i 
bostadsrätter för uthyrning, värdestegring och följande ekonomiska vinstmarginaler. 

Dessa riktlinjer nedan för andrahandsuthyrning har därför tagits fram som en motion till 
stämman 2020-05-30 för att få medlemmarnas samtycke och klara riktlinjer för styrelsens 
arbete. 

Uthyrning av rum till inneboende omfattas ej av denna motion då detta är tillåtet och inte 
kräver anmälan/tillstånd, utan är en enskild angelägenhet för bostadsrättsinnehavaren. 

Beslutade regler kommer att läggas upp på Föreningens hemsida. 

 

Förslag till stämman: 

För andrahandsuthyrning av bostadsrätter i BRF Klädstrecket24 gäller följande policy: 

• Andrahandsuthyrning kräver tillstånd från Föreningen och en ansökan ska inlämnas 
till styrelsen där önskad tidsperiod och skäl till uthyrningen ska framgå 

• Endast uthyrning till privatperson samt för hyrestider > 3 månader accepteras 
• Styrelsen medger upp till max ett års uthyrning med rätt till ytterligare ett års 

förlängning om förnyad ansökan/skäl inlämnas. 
• Medlem som medges rätt till andrahandsuthyrning ska anmäla till Föreningen 

(styrelsen@kladstrecket24.se) namn och telefonnummer på den som hyr lägenheten 
samt den månadshyra som bostadsrättens ägare avser att ta ut. 

• Som karenstid för andrahandsuthyrning tillämpas 1 år, dvs bostadsrättsinnehavare 
måste ha varit permanent boende minst ett år för att kunna få tillstånd, och efter en 
andrahandsuthyrningsperiod ska minst ett år passera innan nästa tillstånd kan 
lämnas 

• Bostadsrättsinnehavare som ej är nöjda med Föreningens beslut kan överklaga detta 
till Hyresnämnden och Föreningen ska följa Hyresnämndens utslag 
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Styrelsens motion om övergång till digital information till 
medlemmar. 

 

Förslag till stämman: 

Av miljöskäl samt för att underlätta och effektivisera styrelsens arbete föreslås att i princip all 
information till medlemmarna i framtiden sker digitalt.  

Huvudsaklig kanal för all medlemsinformation i framtiden blir föreningens hemsida 
www.kladstrecket24.se, och alla medlemmar som inte redan gjort det rekommenderas att gå 
in på hemsidan och fylla i sina data för ”prenumeration” på föreningens nyhetsbrev, varvid 
man automatiskt också får ett E-mail när ny information publiceras. 

Kallelse med dagordning till föreningsstämma kommer framöver även att delas ut via 
postfacken (krav enligt §30 i stadgarna), men årsredovisningar, motioner mm. kommer att 
delges digitalt via hemsidan.  

För de medlemmar som inte känner sig bekväma med den digitala tekniken kan man till 
styrelsen inlämna begäran om att få information på papperskopia, men om det blir för många 
personer som gör detta har styrelsen också mandat att utse en lämplig plats där 
informationen kan sättas upp på anslagstavla, (tex i eller utanför tvättstugan). 
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Styrelsens motion om försäljning biyta under Gammelgårdsvägen 
26c 

 

Motiv/Bakgrund: 

Rickard & Patricia i lägenhet Nr 196 på terrassen Gammelgårdsv. 26C har ansökt om att via 
upplåtelsekontrakt få köpa förrådet i källaren (garageplan) vilket år 2017/18 erbjöds Nordhem 
vid ombyggnaden då, men Nordhem tackade då nej. Förrådslokalen har idag kvar den trapp 
som går upp till lägenheten, så det är i stort sett att bara ta upp det hål i golvet som gjöts 
igen av Nordhem för att komma ned i förrådet och inreda det till bostad.  

Idag är förrådet uthyrt via ett hyreskontrakt som går ut 2021-03-31 och uppsägning av hyres-
gästen ska ske med 9 månaders varsel, dvs senast 2020-05-31 annars förlängs hyreskon-
traktet i 3 år. Föreningen erbjuder istället en ersättningslokal i rummet bredvid, som dock 
idag är fuktigt och dåligt ventilerat pga. det berg som är synligt på golvet i ca halva rummet. 
Tanken är att dränera och gjuta in detta golv i trappstegsform samt att ventilera lokalen så att 
miljön blir lämplig för ett förråd. 

 

Förslag till stämman: 

Styrelsen rekommenderar stämman, förutsatt nuvarande hyresgäst också erbjuds likvärdigt 
förråd på 3-årskontrakt, att godkänna försäljning av en yta av totalt ca 37 m2 för ett belopp av 
600000:- (sexhundratusen). Priset motsvarar ett a’-pris av 15,5 kSEK/m2, vilket motsvarar 
det pris föreningen säljer Bi-area för (hela arean utgör Bi-area eftersom den ligger under 
mark) i övriga lokaler/vindar, och även var det pris Nordhem erbjöds köpa ytan för. Därtill har 
priset avrundats ca 25 kSEK uppåt för att täcka in ca halva kostnaden för de åtgärder 
föreningen påtar sig för att ställa iordning lokalen bredvid till lämplig förrådsstandard. 
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Styrelsens motion om försäljning av barnvagnsrum Flottbrovägen 
27. 

 

Motiv/Bakgrund: 

Sebastian Ziabari i lägenhet Nr 198 på terrassen Flottbrovägen 27 har till styrelsen ansökt 
om att via upplåtelsekontrakt få köpa det f.d. soprummet i markplan Flottbrovägen 27 för att 
därmed bygga ihop det min sin egen lägenhet bredvid. Rummet används idag som förråd för 
2-3 st barnvagnar som utan problem bedöms kunna får plats i föreningens övriga 
barnvagnsförråd. Den ytterdörr föreningen har in i rummet orsakar även stora ljudproblem i 
lägenheten bredvid eftersom köksskåpen skakar till kraftigt när någon smäller lite i dörren, 
och försäljning av ytan skulle därmed också lösa detta problem. 

 

Förslag till stämman: 

Styrelsen rekommenderar stämman att godkänna försäljning av en upplåten yta om 13,5 m2 
Bo-area (den area som ligger inom 6m ifrån fasad) + 5 m2 Bi-area (den area som ligger 
längre in från fasad) dvs totalt ca 18,5 m2 för ett belopp av 575000:- (femhundrasjuttiofem-
tusen). Priset motsvarar ett a’-pris av 31 kSEK/m2 för Bo-area resp. 15,5 kSEK/m2 för Bi-
area, vilket var det pris Nordhem betalade vid ombyggnadsprojektet för de nya lokalerna 
längs terrassen. 


