
Brf Killingen 21

Protokol I extra fcirenin gsstiimma

Datumftid: 2014-09-29, kl 19:00 - 20:45

Plats: Samlingslokalen Avis, Sveavdgen 140, Stockholm

Stimmans iippnande

Styrelsens ordfdrande, Peter Sellin hdlsar alla vdlkomna till den extra
f6reningsstdmman avseende beslut om vindar, fdrrAd och balkonger, och
forklarar st6mman dppnad.

Godkdnnande av dagordning

Bo Widerdal ltisei upp punkterna p6 den formella dagordningen som
framgir av f0reningens stadgar, samt de drenden - eventuell fdrsdljning av
rAvind och flyttning av f6rrAd, samt eventuell balkongbyggnation, som
extrastdmman kallats fdr.

Beslutas att godkdnna dagordningen. Bilaga '[

Val av ordfiirande f<ir stiimman

Bo Widerdal fdreslAs som stdmmoordfdrande.

Beslutas att vdlja Bo Widerdal som stdmmoordforande.

Anmilan av stimmoordfiirandens val av protokollfiirare

Stdmmoordfdranden anmdler Fredrik Annby att fdra protokoll.

Val av en justeringsman tillika rdstrdknare som jdmte ordfiirande
skall j ustera protokollet

F6reslAs Mikael Grundstr6m och Hans Ostlund som protokolljusterare jdmte
stdmmoordfdranden, samt att vara r6strdknare.

Beslutas att jiimte stdmmoordfdranden vtilja Mikael Grundstrcim och Hans
Ostlund som protokolljusterare och tillika rostrdknare.

Friga om stimman blivit i beh6rig ordning utlyst



Kallelsen har skett genom personligt mejl till samtliga medlemmar inom
kallelsetiden enligt stadgarna, samt genom anslag i portarna.

Beslutas att stdmman dr kallad i behdrig ordning.

Faststillande av rtistlingd

Upprdttande av forteckning 6ver ndrvarande medlemmar har skett genom
avprickning.
Fdrteckningen upptar 33 rostberiittigade medlemmar varav 8 med fullmakt.
Bilaga 2

Beslutas att godkdnna forteckningen som rostldngd.

Omriistning om byggnation av balkonger eller ej

Styrelsen har 2014-09-09 hAllit ett informationsmote angAende eventuell
byggnation av balkonger ddr medlemmar, enligt bygglov som senare
bestdms av Stadsbyggnadsndmnden, skulle kunna ges mojlighet att pA

egen bekostnad fA balkong eller franska balkong uppford via fdreningen.
Konsult PaulAkerlund fdredrog frdgan vid informationsmdtet och finns till
hands vid denna extrastdmma fdr att informera och svara pA fr6gor.

Ett bord ldg g n ingsyrkande framstd lls u nder fdred rag ni ngen.

Efter avslutad frAgestund genomfdrs en fors6ksomrostning om huruvida
frAgan ska avg6ras idag eller bordldggas till senare tillfiille.

Beslutas med acklamation att frAgan ska avgOra idag.

Efter omrdstning med grdna rdstkort med svarsalternativ

JA, Jag dr f6r att fdreningen bygger balkonger och
NEJ, jag 6r emot att f6reningen bygger balkonger.

Beslutas med 31 rdster for och med 2 roster emot, att foreningen enligt
kommande bygglov lAter bygga balkonger till de som 6nskar, helt p6

respektive medlems bekostnad. Bilga 3

Omriistning om fiirsiljning av vinden fiir att inreda ligenheter och i sA
fallflyttning av fiirrAd till killarplan

Styrelsen har 2014-09-09 hAllit ett informationsmcite angAende eventuell
forsdljning av rAvinden fOr byggnation av ldgenheter. Bygglov finns i nuldget



f6r fyra ldgenheter varav tu6 med altan.
Konsult PaulAkerlund foredrog frigan vid informationsmdtet och finns tilt
hands vid denna extrastdmma for att informera och svara pA fr6gor.

Efter avslutad frAgestund genomfors en omrostning med roda rdstkort med
svarsalternativ

JA, Jag dr fdr att fdreningen sdljer rAvinden fdr att inreda till laigenheter, med
fciljd att fcirrdden flyttas frAn vinden sd att var och en i stdllet har ett fcirrdd i

kdllaren och
NEJ, jag 5r emot att foreningen sdljer rAvinden for att inreda till liigenheter

Beslutas med 28 rdster fdr och med 5 roster emot, att fdreningen liter sdlja
r6vinden for att inredas till ldgenheter. Bilaqa 4

St5mmans avslutande

Mdtesordfdranden tackar medlemmarna f6r visat intresse och f6rklarar
stdmman avslutad.

Justeras

Mikael Grundstrdm
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