
 

Extra föreningsstämma 2012-11-19  

BRF Gripen 

(org. nr. 716422-7139) 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Föreningens ordförande, Peter Strömgren, hälsade välkomna och förklarade den extra 
föreningsstämman (”stämman”) för öppnad. 
 
Förslag till dagordning hade i förväg skickats ut till medlemmarna. Peter Strömgren föreslog 
att följande punkter skulle utgå: 

7. Information om bredband. Ärendet var behandlat vid ett informationsmöte som ägt 
rum före stämman. 

8. Information från styrelsen om brygga. Ärendet skulle behandlas vid ett 
informationsmöte, som skulle följa direkt efter den extra stämman. 

9. Övrig information från styrelsen. Ärendet skulle behandlas vid ett informationsmöte, 
som skulle följa direkt efter den extra stämman. 

 
Christoper Bailey föreslog att punkt 10 b, Carport, skulle utgå. 
 
Stämman godkände de föreslagna förändringarna. 
 
§ 2 Val av stämmoordförande 
Staffan Schéle valdes till ordförande för stämman. 
 
§ 3 Val av protokollförare 
Jan Jansson valdes att föra protokoll vid stämman. 
 
§ 4 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
Konstaterades, att kallelse till den extra stämman skett i behörig ordning. 
 
§ 5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare 
Leif Paulsson och Einar Wanhainen valdes till rösträknare och att, jämte ordföranden vid 
stämman, justera protokollet från densamma. 
 
§ 6 Fastställande av röstlängd 
Den vid stämman upprättade röstlängden visade att 15 röstberättigade medlemmar var 
närvarande, varav tre genom ombud. Röstlängd och fullmakter för ombud biläggs detta 
protokoll (bilaga 1). 
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 Bilaga 2, sid 1 (5) 
Stockholm, 2012-10-27 

 

Till Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Gripen, 

Jag har, som ni känner till, en uteplats nedanför köket som är inramad med en pergola. 

Jag använder uteplatsen väldigt sparsamt och det är lite svårt att få den bra, det är mest skugga hela 

tiden där den ligger lite undangömd. 

Jag har därför kommit på idén att istället så skulle man kunna ställa dit en växthus, lite mer av 

Engelsk modell, inte bara för att Eva bor där men för att det skulle passa med huset och så är de 

oftast riktigt snygga. 

Men, för att få göra en sådan sak så behövs det ett stämmobeslut och jag ber därför medlemmarna 

ta ställning till mitt förslag. 

Jag behöver först ett ok för idén och sedan låter jag göra ritningar och ansöker om bygglov. Men det 

startar ju med att ni tycker att det är ok. 

Jag har gjort ett fotomontage för att ni skall kunna se hur det skulle kunna se ut. 

Om ni acceptar idén så är nästa steg att jag kommer med ritningar som sedan godkänns av er, 

därefter begär jag bygglov och så sätter det igång. 

Ett västhus är byggsats så när det väl är ok från er och kommunen så går det i ett huj. 

Jag ber således stämman ta ställning om det skulle kunna vara ok. 

Jag har för det ändamålet gjort några ritningar och bifogar även bilder på hur det ser ut idag och hur 

det skulle kunna se ut med ett växthus. 

Det här är en bild ovanifrån och visar uteplatsen som den ser ut. 
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Här är bilder på uteplatsen från marken. 

 

 

 

Före, eller som det ser ut idag. 
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Efter, eller som det skulle kunna se ut med ett växthus. 
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Bilden som jag photoshoppat in är inte på det växthus jag vill ha med ger en fingervisning om hur det 

ter sig. Det hus jag vill ställa dit är mer likt det hus på sista bilderna. Jag tar då bort spaljén och lägger 

växthuset med långsidan mot sjön. 

Jag tar givetvis fullt eget ansvar för byggnad och allt som rör den, inga kostnader av vad slag det vara 

må skall drabba föreningen eller medlemmarna.  
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Den här bilden visar på ett växthus uppbyggt nära moder huset vilket ger en bättre bild av hur det 

kan se ut. 

Tacksam för ställningstagande, 

 

Johan Sundblad 

 


