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HSB Brf Morkullan i Stockholm 

Kallelse till extra föreningsstämma  

 

Extra föreningsstämma hålls torsdagen den 19 dec 2013 kl 19.00 

Plats: Samlingssalen, ingång vid tvättstugan 

Utlyst av: Styrelsen 

Som styrelsen tidigare har informerat om i föreningens nyhetsbrev m.m. ska 

föreningen enligt föreningens underhållsplan låta genomföra en utvärtes 

ommålning av våra fastigheters samtliga fönster inom de närmsta åren. Med 

anledning av den planerade ommålningen har styrelsen låtit undersöka om det 

finns andra åtgärder avseende fönstren som det kan vara fördelaktigt att 

genomföra samtidigt. Svaret på den frågan blev att det finns behov av 

genomförandet av energibesparande åtgärder. Styrelse har därefter beslutat om 

att föreslå stämman att besluta att föreningen ska i) genomföra en större 

renovering som även omfattar åtgärder/renovering av tätningslister, att 

energiglas ersätter vanligt glas i innerbågar samt att vi låter genomföra en 

djupare slipning varvid vi byter ut dåligt virke samt ii) överta underhållsansvaret 

från medlemmarna (beskrivet mer i detalj). 

Enligt föreningens stadgar 31 §, punkt 5-6, omfattas ovan nämnda åtgärder av 

bostadsrättshavarens underhållsansvar. Av uppenbara skäl är det klart 

fördelaktigare om föreningen låter utföra åtgärderna ovan istället för varje 

bostadsrättshavare. För att föreningen därför ska få åta sig att utföra och 

bekosta dessa underhållsåtgärder krävs dock stämmobeslut. Syftet med denna 

stämma är således att besluta dels om genomförandet av en mer omfattande 

fönsterrenovering, dels om att överlåta underhållsansvaret på föreningen under 

projekttiden. 

Ta med dig legitimation till stämman. Mer information om projektet finns att läsa 

på föreningens hemsida.  
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Dagordning 

1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid stämman. 

3. Ordförandes val av sekreterare. 
4. Godkännande av röstlängd. 
5. Fastställande av dagordning. 

6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt vid 
behov fungera som rösträknare. 

7. Fråga om kallelse behörigen skett. 
8. Beslut om att genomföra fönsteråtgärd, underhåll av fönster 

inklusive byte till energiglas enligt bilagor på föreningens hemsida. 
9. Beslut om att föreningen övertar  bostadsrättshavarens 

underhållsansvar avseende fönstren under fönsteråtgärden. 

10. Mötet avslutas. 


