
BRF Tegn6rgatan 19

Protokoll fttrt vid foreningssttimma med Bostadsrtittsforeningen Tegnergatan 19, onsdagen
den 18 maj 2005, kl 19.00 phCafd Alice, Tegn6rgatan 19, Stockholm.

$ I Stiimmans iippnande

Malin Svensson hiilsade alla viilkomna till den ordinarie ftireninssstZimman samt lorklarade
den oppnad.

$ 2 Godk?innande av dagordning

Dagordningen faststiilldes.

$ 3 Val av stiimmoordfiirande

\- Beskits att vtilja Malin Svensson till stiimmoordfiirande.

$ 4 Anmiilan av stiimmoordfiirandens val av protokollfiirare

Valdes Jon Skvagerson till protokollftirare vid stiimman.

$ 5 Val av tvi protokolljusterare tillika riistriiknare

Valdes Johannes Boson och Bianca Kaliszczak till protokolljusterare tillika rostriiknare.

$ 6 Friga om stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Faststiilldes att stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

\!- $ 7 Faststiillande av riistliingd

Faststiilldes rcistliingden.

\_- $ 8 Fiiredragning av styrelsens irsredovisning

Anmiildes att irsredovisningen hade bifogats kallelsen och ft)redrogs ej.

$ 9 Fiiredragning av revisorernas beriittelse

Anmiildes att revisoremas beriittelse hade bifogats kallelsen och ftjredrogs ej. Besldts att liigga
revisionsberiittelsen till handlin gama.

$ l0 Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning

Faststiilldes 2004 6rs resultat- och balansriiknins.



$ 11 Beslut om resultatdisposition

Faststiilldes den ftjreslagna resultatdispositionen.

$ 12 Frflga om ansvarsfrihet fiir styrelseledamiiterna

Besldts enhalligt att, enligt revisoremas ftirslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir
redovisningsp erioden.

$ 13 Beslut om arvoden it styrelseledamiiter och revisorer fiir niistkommande
verksamhetsir

Tvi ftirslag giillande arvoden 6t styrelseledamciter inkom. Ett ftirslag var att ett arvode om
\- 34 000 kronor inklusive sociala avgifter skall utgi till styrelsemedlemmama. Ett annat ftrslag

var att inget arvode skall utgi.

Besl<its att 34 000 kronor inklusive sociala avgifter skall utg6 enligt riikning till

\- 
styrelseledamriterna lor det niistkommande verksamhetsaret.

Beslcits att ersiittning till revisorerna skall betalas enligt lcipande riikning ftlr det
ntistkommande verksamhetsiret.

$ 14 Val av styrelseledamOter och suppleanter

I enlighet med ftirslag frin stiimman valdes till niista arsstiimma Costin Mihailescu, Johannes
Boson, Stiren Holmlund, Daniel Bengtsson och Jon Skvagerson som styrelseledamrjter och
Bianca Kaliszczak och Britt Runsten som suppleanter.

Max Granstrdm och Helene Grenmark har avgitt som styrelseledamdter under aret. Malin
Svensson tir avgiende styrelseledamot och Monica Granbeck iir avgiende suppleant.

$ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslcits attvalja auktoriserad revisor Jan-Ove Brandt och den revisorssuppleant som han utser
ftir det niistkommande verksamhets6ret.

\_ $ 16 Val av valberedning

Utgick di ingen valberedning iir aktuell.

$ 17 Av styrelsen till stiimman h?inskjutna frigor samt av fiireningsmedlem anmiilt
iirende. Arenden skall anges.

l\renden upptagna i $ 1S-20 har angetts till stiimman av Malin Svensson och Max Granstr<im.

$ 18 Beslut angiende fiireningens ftrviirv av bostadsriitten till liigenheten nr 52.

Beslcits att fiireningen ftirviirvar bostadsriitten till liigenhet nr 52.



$ 19 Beslut om att bostadsriitten till liigenhet nr 52 ska upphiira.

Beskits att bostadsriitten till liigenhetnr 52 ska upphora.

$ 20 Beslut att upplita dels bostadsriitten till liigenhet nr 52 till Max Granstriim och
Malin Svensson med en % -delvardera och dels bostadsriitten till liigenhet nr 53 med en
%-del vardera.

Besltjts att ftireningen uppliter dels bostadsriitten till l2igenhetm 52 till Max Granstrcim och
Malin Svensson med en Yz -del vardera och dels bostadsriitten till liieenhet nr 53 med enYz-del
vardera.

\- Stiimmoordftjranden upplyste diirefter stiimman om att ordet var fritt.

Styrelsen informerade om att tvi hyresriitter i fastigheten har upplitits med bostadsriitt.

Malin Svensson frigade vem som iiger blomkrukorna med vissna v2ixter pA bakgirden och om
\:- dessa kunde tas bort. Ingen gjorde ansprik pi dem.

Styrelsen informerade om att en ny ekonomisk plan ftr ft)reningen skall upprlittas di tvi nya
bostadsrtitter pi vinden har tillkommit. F<ir att kunna uppriitta en ny plan har boytorna fcjr alla
llgenhetstyper i fastigheten kontrollmiitts. Detta di tidigare anviind mZitmetod inte Zir enligt nu
giillande svensk standard. Ommiitningen har visat att nigra liigenhetstyper iir mindre
respektive andra st<irre ?in vad som stir i den ekonomiska planen. Detta kommer att inneb?ira
marginellt upp- eller nedjusterade minadsavgifter ftir vissa l[genhetstyper.

Uppmiitningen har gett friljande resultat: Liigenhetstyp Boyta (m') Fiiriindring (m')
t 22 -2
260+1
3  51  0
4320
560+1
621  -3

Daniel Bengtsson informerade om att IP-TV via bredbandsuttaget nu erbjuds av fi)retaget
. Fast-TV. De liigenhetsinnehavare som var intresserade av att prova en digital-box under en\-- 

begriinsad perlod ombads anmiila intresse till Daniel Bengtsson efter stiimman.

Styrelsen informerade om att balkongerna kommer att renoveras under h<jsten. Aven
balkongddnarna iir i mycket daligt skick och kommer att itgiirdas. FrAgan uppkom om
lligenhetsinnehavaren eller fiireningen skall sti ftir kostnaden av nya balkongd<irrar. Malin
Svensson upplyste om att ftlreningen har ansvaret att uppriitth6lla skicket pi fastighetens
utsida och liigenhetsinnehavaren pi insidan. Nya balkongdcirrar kommer att innebiira
besparingar i uppviirmningskostnader ftir ft)reningen men iir samtidigt investeringar i de
enskilda liigenheterna. Styrelsen h<irde sig ftir om innehavarna till de 16 ltigenheter med
balkonger eventuellt kan tiinka sig att betala halften av kostnadema ftir d<irrama. Majoriteten
var positiva.

Styrelsen informerade om att tre liigenheter fiir tillftillet hyrs ut i andra hand.



Johan Holmlund tog upp att det tir trangt i cykelftinidet och ftireslog att alla cyklar diir ska
miirkas upp. De cyklar som inte avmarkeras inom utsatt tid, och ftiljaktligen ingen gcir
ansprik pi, b6r diirefter avliigsnas.

Bianca Kaliszczak tog upp att torkrummet inte fungerar som det ska. Detta bor anmiilas till
Driftia.

Mats Andersson tog upp att det sttillts saker i gangarna utanftir kiillarftnidet. Samtliga
ombads se till att det inte stiills saker diir. Samtliga ombads tiven att inte sliinga fimpar i
trapphuset. Malin Svensson informerade om att rcikning inte iir tilliten i trapphuset.

Bianca Kaliszczak fr&gade om ftireningen ftir tillftillet Zir iikta eller oZikta. Malin Svensson
redogjorde kortfattat ftir vad som avgrir om ftireningen iir iikta eller inte och upplyste att
ftireningen med stdrsta sannolikhet vid niista deklaration kommer att godkiinnas som iikta fttr
2r 2005.

Mats Andersson frigade hur stor del av ftireningens l6n som kommer att minskas efter
genomftirda liigenhetsupplitelser. Styrelsen svarade att minst de kortfristiga lanen som togs
ftire stambytet kommer att iterkisas, dvs. 4,4 miljoner kronor.

$ 21 Stiimmans avslutande

Malin Svensson tackade alla fiir visat intresse och ft)rklarade 2005 ars ordinarie
ftireningsstiimma avslutad.

Stockholm 200t106-01

$ 22 Genomging av sfyrelsens faststiillda budget

Stlimman hade inte nigra inviindningar mot styrelsens faststiillda budget.

Vid protokollet

4s%'2r' 
Jon Skvagerson

Stiimmoordftirande

Bianca Kaliszczak
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