
BRF Tegn6rgatan19

Protokoll ftirt vid extra ftireningsstiimma med Bostadsriittsforeningen Tegnagatanl9,
tisdagen den 15 juni 2004, klockan 19.00 pi Tre Backar
Niirvarande: 17 medlemmar varav 4 fullmakter.

$ 1. Stiimmans iippnande

Max Granstnim samt Hillar Truuberg hiilsade alla viilkomna till den extra inlagda
foreningsstiimman samt forklarade den 6ppnad.

\- 
$ 2. Godkiinnande av dagordning

Dagordningen godkiindes.

$ 3. Val av stiimmoordfiirande

Beskits viilja Max Granstnim till stiimmoordfiirande.

$ 4. Anmiilan av stiimmoordfiirandens val av protokollfiirare

Valdes Daniel Bengtsson till protokollfiirare vid stiimman.

$ 5. Val av tvl protokolljusterare tillika riistriiknare

Valdes Monica Granbeck och Malin Svensson till protokolljusterare tillika r<istriiknare.

$ 6. F'rlga om stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Faststiilldes att stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

\-- 
$ 7. Faststiillande av riistliingd

Faststiilldes rdstliingden. Vid lika avg<ir stiimmoordfiirande.

v $ 8. Frtga om styrelsearvode fiir fiirfluten tid

Ersiittning for tidigare styrelse togs upp igen efter punl:tens bortfall vid tidigare
foreningsstiimma.
Begiirt arvode uppger till 34000:- inkl soc avg.

Tre fiirslag kom i frigan:

1: Beviljande av omedelbar utbetalning: 6st

2: Awakta med utbetalning till efter stambyte: 11st

3: Avslag: Ost



Beslutet blev diirefter att utbetalning awaktas till efter stambyte iir genomfiirt.

$ 9. Liigesrapportering stambyte. (Gmg av Hillar)

Anbudsinbjudan:

Anbudsinbjudan skickades till 11 st entrepren<irer.
Efter anbudsfristens utgang inkom 7 offerter och ett nej tack.
2 st entrepren6rer har siinkt sitt pris efter offertens inkommande.

De tvi buden ligger pi 4 miljoner exkl. moms.

Enhepren<irerna iir instiillda pi att bcirja stambyte I september 2004 och slutftira senast till
! lucia2004.

Grundstandard siitts av entrepren<irerna. Frirhandling gentemot entrepren<ir tas senare dock
Rire avtalsskrivande.

\- Enskild liigenhetsiigare har mcijlighet till uppgradering material.

Vinden:

Statsbyggnadskontoret har dnnu ej gett bygglov.
Den arkitekt som Hillar har engagerat, har inltimnat en skiss till byggnadskontoret som ligger
inom det plangriinser som finns.
(Hillar overldmnar bygglovshandlingar till styrelsen)

Hillars bed<iming iir att statsbyggnadskontoret beviljar bygglov i enlighet med ans<ikan.
Bygglov b<ir enligt Hillar beviljas ftire stambytets start 1 sep 2004.

v 
Hillar bedrimer att rivinden bor inbringa ca 8000-9000kr/m2.

Friga togs upp om stambyte ska startas utan bygglov fijr vinden beviljats.
Hillars uppfattning iir att stambytet iir ett miste.

F<ireningens <inskemil om att kora stambyte och vindsprojektet samtidigt ska genomfiiras i
storsta m<ijliga min.

Genomgdng lilwiditetsbudget :

Styrelsen lat Karin Kaiser pi SBC uppfiira en likviditetsbudget.

Av att d<ima iir ett kortfristigt l6n ett miste, till dess att forsiiljning av fiireningens liigenheter
genomfiirts.



$ 10. Ovriga frigor.

IntressefrSgan togs upp om insiittning av tre glasfonster.

Gemensamt beslut togs att det iir upp till var och en att sdtta in. Inga bidrag fr6n ftireningen
ges. Tips kom upp om att siitta dubbel tiitningslist.

Kabel-n:

Daniel har kollat upp priser fiir installation av kabel-tv i fastigheten.
Intresse ftir installation finns i foreningen men frigan skjuts upp till efter stambytet iir klart.

11 $. Stnmmans avslutande

Stiimmans ordftirande, Max Granstr<im, tackade alla klockan 2l:15 ftir visat intresse och
forklarade 2004 hrs extra ftireningsstiimma avslutad.

Stockholm 2003-08-09
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