
   
 

 

     

 

 

Protokoll från extrastämma Brf Näsby 96 den 27 mars 2013 
 

1. Mötets öppnande 

 

2.  Upprättande av röstlängd 

 

Ogiltig fullmakt från Bo Emilsson och Marianne Risberg 

 

Listan fastställs till 28 röstberättigade och 4 fullmakter. Sammanlagt 32 röster. 

 

3.  Val av mötesordförande  

 

Mats Ericsson valdes till mötesordförande 

 

4. Val av protokollförare 

 

Emil Anderson valdes till mötessekreterare.  

 

5. Val av två justeringsmän för protokollet 

 

Gustav Persson och Josef Rab valdes till justerare 

 

6. Val av rösträknare 

 

William Malmgren och Anders Rosendahl valdes till rösträknare. 

 

7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

 

Stämman beslutade att den extra föreningsstämman vad stadgeenligt utlyst. 

 

8. Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkändes. 

 

 

9. Information om hur föreningen påverkas av ev beslut om gemensam el 

 

Tony Eklöf, CEWE Instruments gav en presentation av vad gemensam el innebär för vår förening.  

Cewe Instruments har kommit med det bästa anbudet enligt syrelsen vilket innebär att om stämman 

röstar igenom gemensam el så kommer Cewe Instruments få jobbet. 

 

Idag betalar alla en nätavgift till C4-energi per år som ligger på 1803:-/år. Utöver detta betalar du din 

elförbrukning med en privat elleverantör. 

 

Gemensam el innebär att:  

Alla privata el abonnemang kommer att sägas upp. Detta sker automatiskt och det blir inga påföljder 

för att man bryter det avtal som lägenheterna idag innehar.  



   
 

 

     

 

 

Varje lägenhet kommer att ha en egen elmätare (precis som idag) som läses av digitalt. Fakturan på 

elförbrukningen kommer sedan på samma räkning som hyran.  

 

Föreningen kommer behöva säkra upp med större säkringar centralt i föreningen vilket innebär en 

ökad kostnad för föreningen och därför kommer det ske en hyreshöjning med 50:-/mån. Detta är 

styrelsens beslut om vi röstar för gemensam el. Vinstmarginalen per lägenhet hamnar runt 800:- /år. 

 

Föreningen kommer gemensamt att förhandla om elavtal vilket kan innebära ett bättre utgångsläge. 

Men det är inte här den stora vinsten ligger utan den ligger i nätavgiften.  

 

 

Siffror: 

Besparing 211015 kr/år 

Per lägenhet: 1803kr/lgh/år 

Investering 388750 sek inkl moms 

 

10. Beslut om gemensam el 

 

Rösträkning ja röster 28 

Fullmakter ja röster 4 

Beslutet var enhälligt! 

 

Stämman beslutade  

- att genomföra kollektiv el-mätning i Brf Näsby 96.  

 

 

11. Information om relining av stammar 

 

Johan från Spolarna är här och informerar.  

 

Reliningen kommer ske i två etapper. Renslucka och uppåt och sedan markförlagda rör. Avisering 

allmänt i föreningen två veckor innan arbetets början. De ska meddelas fortast möjligt ungefär under 

vilken tidsperiod reliningen kommer ske så att medlemmarna har möjlighet att planera in detta. Det 

som gäller specifika lägenheter kommer ca en vecka innan att aviseras.  

 

Viktigt att vi samarbetar så de kommer in i alla lägenheter när det behövs. Fräsning och gjutning 

under en dag eventuellt blir det ett återbesök dagen efter. 

De täcker golv där de behöver arbeta gärna tänka på att de ska gå smidigt och flytta på saker.  

Under arbetet går det inte använda vatten och avlopp under den specifika dagen. 

 

Arbete med markförlagda ledningar, där går det ej att använda avlopp och vatten under de dagarna i 

huset. Toalett finns på gården. Försöka att arbeta parallellt med huskropparna. Upp till 14 arbetsdagar 

är vattnet och avloppet avstängt. Finns alternativ för omledning av avlopp men till en relativt stor 

kostnad. Skickar med Johan att ta fram en offert på detta. Stämman uttryckte att de var intresserade av 

en sådan lösning och styrelsen tar detta med sig 

 



   
 

 

     

Viktigt med aviseringar när man inte får spola. En lösning på detta är att stänga av vattnet under de 

timmar det gäller.  

 

Frågor om hur mycket utrymme som behövs för att de ska kunna arbeta.  

 

Det kan finnas avvikande brunnar i lägenheterna som behöver någon typ av speciallösning. Detta 

behöver i så fall meddelas till kontoret för vetskap. Behöver ha uppgifter samt hur de ska komma till 

lägenheten, huvudnycklar. Kontakt direkt med Spolarna fungerar också.  

 

 

 

12. Beslut om att styrelsen under arbetet med relining får ge tillstånd att gå in med 

huvudnyckel i de lägenheter som inte är tillgängliga. 

 

 

Stämman beslutade 

- att godkänna att styrelsen får ge tillstånd att gå in med huvudnyckel under arbetet med 

stammarna.  

 

 

13. Styrelsens förslag till stadgeändringar.  

 

§ 9 ”… Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av 

pantsättaren.” 

Överlåtelseavgift betalas av säljaren 

 

 

§15 Dagordning 

 

Punkt 13 ”Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 

verksamhetsår” 

Beslut om arvoden till ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisorer samt 

valberedning  

 

Punkt 14 ”Val av styrelseledamöter och suppleanter"  

    Val av ordförande för 2 år  

 

Punkt 15 ”Val av revisorer och revisorssuppleant” 

    Val av styrelseledamöter och suppleanter för 1 eller 2 år 

 

 Punkt 16 ”Val av valberedning” 

    Val av revisorer och revisorsuppleant för 1 år 

  

Punkt 17 ”Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende” 

    Val av valberedning och en sammankallande för nästkommande verksamhetsår  

 

Punkt 18 ”Avslutande” 

    Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 

 



   
 

 

     

Punkt 19 – Avslutande 

 

 

Extra punkter 

24§ Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.  

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. 

Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad partner eller 

sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen och är bosatt i 

föreningens hus. 

Ordförande väljes särskilt av stämma på två (ett?) år. 

25§ Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer om inte föreningsstämman beslutat annorlunda. 

 

Stämman beslutade 

- Att stryka punkt 13 med anledning av att styrelsen lagt till ändringar i paragrafer i efterhand och 

därför har inte medlemmarna fått möjlighet att påverka dessa.  

 

 

 

15 Information från valberedningen 

 

Kontakt med SBC och HSB för att kunna avlasta styrelsens arbete i framtiden. De har diverse tjänster 

att erbjuda inom olika områden.  

Berättar om sin oro kring att det inte blir någon styrelse tillsatt och vilka konsekvenser det kan få. 

Bolagsverket måste få in ett protokoll med minst tre styrelsemedlemmar annars behöver föreningen 

avvecklas och göras om.  

 

Ingen av de ledarmöter som nu sitter i styrelsen har lämnat besked att sitta kvar till nästa år. 

 

 

14 Mötet avslutas klockan 21:21 av Mats Ericsson 

 

 

 

 

 

Mats Ericsson    Emil Andersson 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

Gustav Persson      Josef Rab  

Justeras      Justeras 

 


