
                           

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA  
31/7-19 kl. 18.00  

Värmdö Bygdegård (lilla salen) 

Gällande nybygget på Småris 

Frågor som medlemmarna ska ta ställning till inför extrastämman: 

Det finns två alternativ för oss att hantera den nya BRF:en  

1). Den nya Bostadsrättsföreningen ska tillhöra GA1, GA2 & GA3 ?  Detta 
innebär att de nya fastigheterna kommer att bli jämställda med oss övriga 
boende på samtliga plan både ekonomiskt och solidariskt. Notera att vi troligtvis 
kommer att få ett utökat ansvar över deras vägavsnitt. Så som standard, 
bärighet, sommar – vinterunderhåll. Som våra stadgar nu är skrivna så, (OBS 
beakta att här finns en hake) innebär ett fullt medlemskap att varje fastighet 
innehar en (1) röst mot att årsavgiften om 3000: - är betald. I detta fall så är en 
fastighet=(MINST) två (2) boende. Detta skulle innebära att en nyregistrerad 
boende har (MAX) 0.5 röster. Detta går stick i stäv med våra stadgar där det är 
1-1 som gäller. Här bör vi ta hjälp av sakkunnig på området och då förslagsvis 
Lantmäteriet. Oavsett hur röstning utfaller, så är detta inget vi kan garantera 
kan genomföras, det beror på hur BRF:en ställer sig till att vara delaktiga i GA2 
och GA3, i dagsläget är deras inställning att man bara vill tillhöra GA1 med 6 
andelar. 

2) Den nya Bostadsrättsföreningen får teckna ett nyttjanderättsavtal (eller 
därmed likställt) med GA 1? Detta innebär att Lantmäteriet kommer att beräkna 
en årlig avgift som BRF:n skall betala till oss för att deras medlemmar skall ges 
möjlighet att nyttja vårt vägavsnitt fram och åter till den allmänna Saltarövägen. 
Detta alternativ är det som ligger närmast BRF:ens egna vilja, dock med en 
ersättning som räknas fram av lantmäteriet, där man tar hänsyn till 
nyttjandegrad av vägen. Med detta alternativ ges möjlighet att i framtiden 
diskutera med kommande BRF:s Styrelse gällande ett ev ingående i 
Samfälligheten. 

Not. Det ska framhållas att ovanstående alternativ enbart är alternativ som 
Styrelsen kan ges i uppdrag att arbeta för, inga garantier finns att Styrelsen kan 
få igenom detta. 

 

 



                           

RÖSTNING 

Vi kommer således att rösta för ett av dessa två alternativ (i dagsläget finns inga 
fler alternativ). 

 

För den som EJ kan delta på extrastämman, så ges möjlighet att via ombud med 
fullmakt rösta på ett av alternativen. 

Förslag till röstning via Ombud : 

 

Jag :……………………………………………………………………..boende på fastighet nr:…………… 

Adress:………………………………………………………………. 

          ………………………………………………………………… 

 

Ger härmed :……………………………………………………………………………………………………….       
i uppdrag att framlägga min röst enligt följande : 

 

Jag röstar på Förslag :         1                    2 Ringa in alternativ du 
RÖSTAR för. 

 

……………………………….. 
Datum 

 

……………………………………………………………………………………  
Namnteckning  

 

……………………………………………………………………………………….             
Fullmakten bevittnas                      


