
 KALLELSE 

 

TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGNALPATRULLEN 13 

 

Datum 2017-04-03 Tid 19.00 – 21:00  

Plats: Föreningens samlingslokal i B-huset med entré från Scheffersgatan, (gamla 

Carlens måleri) 
 

 1) Stämmans öppnande 

 2) Godkännande av dagordningen 

 3) Val av stämmoordförande 

 4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

 5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

 6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

 7) Fastställande av röstlängd  

 8) Proposition av styrelsen att inreda vinden på A- och B-huset till lägenheter  

 9) Stämmans avslutande  

 

Punkt 8 Proposition av styrelsen att inreda vinden på A- och B-huset till lägenheter  

 

Presentation av det s.k. vindsprojektet finns att ta del av på hemsidan, signalpatrullen13.se och 

kommer delas ut till samtliga boende före extrastämman. 

 

Förslag 1, 2 och 3 nedan kan enbart genomföras gemensamt. 

 

Förslag 1 

Styrelsen yrkar att stämman röstar JA för att upplåta båda vindarna till entreprenör som 

inreder lägenheter (minst 50 % majoritet krävs). 

 

 

Förslag 2 

Styrelsen yrkar att stämman röstar JA till att flytta lägenhetsförråden från vinden till källaren 

(minst 2/3 (67 %) majoritet krävs).  

 

Röstning på förslag 2 måste ske genom votering då föreningen måste säkerställa hur medlemmarna 

röstar för den händelse någon röstar nej och således skall bli motpart i ett ärende i Hyresnämnden.  

De som inte röstar ja på stämman ELLER har lämnat ett skriftligt medgivande om att flytta förråd 

kommer att bli motparter i Hyresnämnden.  

 

 

Förslag 3 

Styrelsen yrkar att stämman röstar JA till att göra omfattande ingrepp i fastigheten genom att 

förlänga hissen i A-huset ned till källarvåningen och förändra utseendet av ”piskbalkongerna” 

på båda husen. 

 

Genomförandet av ovanstående ingrepp i fastigheten är avhängigt av att det är tekniskt möjligt och 

ekonomiskt lämpligt att fullfölja åtgärden. 

 



Punkt 9 Stämmans avslutande 

 

 

Stockholm den 13 mars 2017 
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