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Kallelse till extra föreningsstämma 
 

 

 

 

Medlemmar i HSB Bostadsrättsförening Annexet i Täby kallas härmed till 
extra föreningsstämma. 

 

Tid: Torsdagen den 1 december 2022 kl. 19.00 

Plats: Hörsalen, Tibble Gymnasium, ingång vid matsalen och Tibble teater 

Extra stämma hålls för att ta ställning till Styrelsens förslag till stämmobeslut att godkänna att 

SVAF överlåter sina aktier i Täby Fjärrvärme AB till E.ON Energiinfrastruktur mm. 

En utförlig information om beslutspunkten ges på stämman. 

Vi ska även ta upp en punkt när det gäller styrelsens ståndpunkt gällande laddstolpar i garaget 

där det nu framkommit ny information som ligger till grund för omprövning. 
 

Dagordning 

1. Föreningsstämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 

4. Godkännande av röstlängd 

5. Fråga om närvaro 

6. Godkännande dagordning 

7. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet 

8. Val av två rösträknare 

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

10. Avyttring av föreningens aktier i TFAB samt ingående av leveransavtal 

11. Ändrat ställningstagande till laddplatser i Annexets garage. 

12. Föreningsstämmans avslutande 

 
Punkt 10: Fråga om godkännande av avyttring av SVAF.s aktier i TFAB samt ingående av nytt 

leveransavtal avseende fjärrvärme. 

 

Styrelsens förslag: 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna, att SVAF ska överlåta samtliga sina aktier i 

Täby Fjärrvärme AB till E.ON Energiinfrastruktur AB samt ingå avtal om leverans av fjärrvärme. 
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Bakgrund 

E.ON, Stockholm Exergi och Täby Miljövärme AB avser att slå samman sina 

fjärrvärmeverksamheter i Täby. EON har i samband med detta lämnat erbjudande till SVAF om 

att köpa SVAF:s aktier i Täby Fjärrvärme AB, som producerar fjärrvärme bl. a till de 

bostadsrättsföreningar som äger SVAF. Styrelsen i SVAF har efter förhandling med E.ON 
Energiinfrastruktur AB enats med E.ON om villkoren för SVAF:s försäljning av samtliga sina aktier 

i TFAB samt om ett leveransavtal som garanterar SVAF och föreningarna fossilfri värme till ett 

fördelaktigt pris fram till 2040. Aktieöverlåtelseavtalet och leveransavtalet träder i kraft först 

sedan bostadsrättsföreningarna och SVAF genom stämmobeslut godkänt att avtal ingås med 

E.ON, och sedan också E.ON godkänt dessa. Vidare ska E.ON, Stockholm Exergi och Täby 

Miljövärme AB slutligen besluta om sammanslagningen av bolagens verksamheter. 

 

 

Frågan om laddstolpar i Annexets garage 

 

En oberoende brandskyddskonsult har granskat lämpligheten att installera laddplatser för 

elbilar i Annexetgaraget. Denna brandkonsults bedömning är att det är "ytterst olämpligt att 

uppföra laddplatser för elbilar i aktuellt garage", baserat på flera, i rapporten, uppställda 

faktorer. Bland annat att vi ligger för långt in i garaget vilket omöjliggör insatser från 

räddningstjänsten. 

Detta utlåtande samt att Täby Centrum nu utökar sina platser för laddning önskar styrelsen 

ändra  sitt ställningstagande till att vi nu inte anser att laddplatser skall installeras i vårt garage. 

Det är en säkerhetsfråga och alternativ laddplats finns i närområdet.  
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FULLMAKT  

 

 

 

FULLMAKT   för ___________________________________________________________ 

att vid föreningsstämman i HSB Brf Annexet i Täby den 1 december 2022 föra min talan och utöva min 

rösträtt. (Endast en fullmakt per person). 

 

 

 

Lgh objekt nr (3 siffror) _________  Ort _________________  Datum _____________________ 

 

Namnteckning  ______________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande ___________________________________________________________ 


