
Information angående extrastämma för röstning om 

övernattningsrummet 

Sammanfattning  

Under föreningens ordinarie stämma i april lyftes frågan om att exploatera föreningens 

gemensamma övernattningsrum. Röstningen blev väldigt jämn och flera hade frågor 

angående den eventuella ombyggnationen, varpå frågan bordlades. Sedan stämman har 

styrelsen fått godkänt bygglov för att bygga om övernattningsrummet till en lägenhet. 

Styrelsen har ingått ett villkorat avtal med en entreprenör för att bygga om 

övernattningsrummet givet att en majoritet är för detta på extrastämman den 29 oktober 

2021.  

 

Förslag: Styrelsen rekommenderar stämman att godkänna ändringen av ändamålet för 

övernattningsrummet  

 

Bakgrund 

Styrelsen har gjort en utredning av föreningens lokaler för att maximera nyttan av dessa och 

de intäkter dessa genererar till föreningens medlemmar. Vid denna utredning framkom det 

att det gemensamma övernattningsrummet inte utnyttjades maximal och skulle istället kunna 

byggas om till ytterligare en lägenhet i föreningen. Detta skulle således generera en 

engångsintäkt, samt löpande intäkter i form av avgifter från ytterligare en lägenhet. Detta 

ansågs väldigt attraktivt enligt styrelsen ur ett ekonomiskt perspektiv för att kunna förbättra 

föreningens ekonomi. Med bakgrund av detta önskar styrelsen att exploatera 

övernattningsrummet givet ett godkännande från stämman.  

 

Ytterligare anledningar till exploateringen förutom rent ekonomiskt är att nuvarande skick på 

övernattningsrummet och avsaknaden av toalett gör att nyttjandegraden är begränsad. Vid 

en närmare genomgång av övernattningsrummet visade det sig även att intäkterna från 

uthyrningen har minskat kraftigt under åren, samt att ett fåtal medlemmar använder rummet 

väldigt frekvent. Dessutom misstänker styrelsen att rummet tidigare hyrts ut otillåtet via 

AirBnB, vilket har varit svårt att kontrollera.  

 

Sammanställning av intäkter från övernattningsrummet 2018-2020 

2018: 32 400 SEK (44% beläggningsgrad, 200 SEK/dygn)  

2019: 13 400 SEK (18% beläggningsgrad, 200 SEK/dygn) 

2020: 8 100 SEK 2020 (7% beläggningsgrad, 300 SEK/dygn)  

 

Byggnation  

Vid ett godkännande av stämman kommer ombyggnationen av rummet ske så snart som 

möjligt. Byggnationen kommer ske enligt alla standarder som finns vid ombyggnation och allt 

ansvar ligger på köparen. Föreningen har anlitat en konsult från Skeppsholmen Sotheby's 

som hjälpt föreningen med samtliga avtal och upphandlingen av ytan för att få maximalt 

betalt samtidigt som kvaliteten på köparen säkerställts. Byggnationen kommer inte att 

innebära någon inverkan på andra lägenheter eller trapphus när det gäller el, vatten och 

avlopp. Arbeten kommer ske under normala arbetstider mellan 08-17. 

 



Ekonomi 

Vid ett godkännande på extrastämman får föreningen betalt i form av ca 1 650 000 SEK. 

Detta motsvarar en yta på ca 30 kvm och ett kvadratmeterpris om 55 000 SEK, vilket 

styrelsens konsult och styrelsen anser vara väldigt attraktivt. Marknadsförhållandena anses 

också vara attraktiva för nya bostäder, vilket gör att tidpunkten för att exploatera ytan är 

fördelaktig. En uppmätning kommer att göras efter färdigställande för att fastställa exakt yta. 

En handpenning om 10% har betalats in till föreningen och ytterligare 80% av betalningen 

sker så snart startbesked utfärdas. Utöver detta skulle lägenheten generera intäkter om ca 

24 000 SEK årligen givet nuvarande avgiftsnivå.     

 

Fördelar med att exploatera 

 

● Intäkt till föreningen (ca 1 650 000 SEK) 

● Finansiering av andra projekt eller avbetalning av lån   

● Ytterligare en lägenhet i föreningen som betalar avgift (ca 24 000 SEK årligen 

baserat på föreningens nuvarande avgift) 

 

Nackdelar med att exploatera 

 

● Möjlighet till övernattning för föreningens medlemmar försvinner  

● Byggnation under en period för att iordningställa rummet till lägenhet 

 

Ytterligare information 

Bilden nedan visar en ritning för bottenplan i trapphus N. Rummet på 38 kvm är 

styrelserummet och rummet på 30 kvm är övernattningsrummet. Styrelserummet har redan 

upplåtits till samma byggare och kommer byggas om till en lägenhet. 

 

 
 

 

 

 

 

 


