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VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE
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I RODDKLUBBENS HUS NERE VID VATTNET

DAGORDNING
1. Val av mötets ordförande
2. Ordförandes val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt  
  val av rösträknare
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda  
  balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden  
  till nästa ordinarie årsmöte samt principer för andra ekonomiska ersättningar 
  för styrelseledamöter
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleant
15. Val av valberedning
16. Erforderliga val till representation i HSB
17. Beslut om dödningsförfarande av bostadsrätterna till lgh 01 och lgh 07 enligt  
  information bilagd årsredovisningen

Utanför dagordningen kommer vi att informera om hur arbetet med bygget på taket fortskri-
der och vilka mål styrelsen satt upp med projektet samt hur kommunikationen inför beslut 
är tänkt att fungera, för att alla medlemmar ska ha möjlighet att ta del av argumenten och 
diskutera dem på ett kreativt sätt.

/Styrelsen för brf Kristinebergs Strand
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GENOMFÖRANDEAVTAL
Det här är ett avtal för att reglera samarbetet mellan bostadsrätts-
föreningen och projektbolaget. Under framtagandet har vi stöd från 
advokat Sven Albinsson från Foyens advokatbyrå samt entreprenad-
jurister på HSB. Så snart detta avtal är undertecknat kommer fören-
ingen och projektbolagets gemensamma arbete att fortsätta sida vid 
sida inför upphandlingen av byggnationen, under förutsättning att en 
föreningsstämma röstar ja.

PROJEKTBOLAGET
Projektbolaget GBG properties är motpart till föreningen i genomför-
andeavtalet. Dom tre ägarna i projektbolaget är:
Per Burewall - jobbat inom den finansiella sektorn i 25 år
Jan Gutestam - revisor med erfarenhet inom fastighetsentreprenader 
Michel Gordin - entreprenör i fastighetssektorn

ANSÖKAN OM ByGGLOV
Arkitekt Olle Rex lägger sista handen vid bygglovsansökan som pla-
neras att skickas in under maj månad. Två punkter återstår,
- detaljerad planskiss på lägenheterna
- alternativ lösning för luftutsuget (skorstenarna från garage och sop-
sug)
Tiden för bygglovsprocessen är uppskattningsvis 10 veckor. Det 
är dock inte ovanligt att man måste komplettera handlingarna. Vid 
kompletteringar har stadsbyggnadskontoret ytterligare 10 veckors 
handläggningstid. Detta påverkar naturligtvis när vi kan påbörja en 
eventuell byggnation.

EKONOMISKA PLANEN
Vår ekonomiska plan behöver uppdateras för att ta hänsyn bl.a. till 
de nya bostadsrätterna och de ändrade andelstalen.
Den ekonomiska planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av 
föreningens verksamhet. Den registreras hos Bolagsverket och mås-
te dessförinnan granskas av en av Boverket behörig intygsgivare.

RAMBESKRIVNINGEN
Kommer att tas fram av en extern konsult. Denna används när byg-
gentreprenörer ska bedömma projektets kostnad och tidsåtgång 
inför offerering. Den kommer även att ligga till grund för betongbe-
siktningen av fastigheten.

BESIKTNING AV BETONG OcH LÄGENHETER
Hållfastheten på husets betongstomme kommer att besiktas. Detta 
kommer att utföras av behörigt/ackrediterat företag. En förutsätt-
ning för detta är att rambeskrivningen är framtagen. Först då kan 
man veta tyngden av det som ska byggas ovanpå taket och vad 
byggnaden behöver tåla. Besiktningen beräknas äga rum i sommar.
En besiktning av de boendes lägenheter kommer även att behöva 
göras. Detta för att säkerställa respektive lägenhets skick avseende 
våra gemensamma funktioner samt att inga bärande väggar tagits 
bort.

INFORMATIONSTRÄFFAR
Vi planerar ett antal informationsträffar där både styrelsen och pro-
jektbolaget kommer finnas på plats för att svara på frågor och dis-
kutera takbygget med de boende. Om du/ni inte kan närvara på 
dessa möten finns möjligheten att ställa frågor via hemsidan. Fort-
satt information kommer att ges via hemsidan samt lappar i hissar 
och trapphus. Styrelsen återkommer med datum och tid för informa-
tionsträffarna.

FÖRENINGSSTÄMMAN 29 MAJ
Styrelsen med ordförande kommer att utanför dagordningen infor-
mera om statusen på samarbetet med projektbolaget. Vad har hänt 
och vad kommer att ske härnäst. Arkitekt Olle Rex kommer att när-
vara och informera om sin vision av byggnationen på taket. Det kom-
mer att finnas utrymme att tillsammans diskutera de argument som 
finns och de mål som styrelsen satt.

/Styrelsen i samarbete med Projektbolaget

VAD HÄNDER I TAKPROJEKTET?
Vi är nu inne i en intensiv fas av projektet. Samarbetet mellan styrelsen och projektbolaget fortsätter 
utvecklas i en positiv riktning och arbetet går vidare enligt plan. Just nu tar vi fram olika underlag för att 
möjliggöra ett framtida beslut. De mest väsentliga punkter som bearbetas finns listade nedan. Kostna-
der i förarbetet täcks av projektbolaget.
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