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Plats: Föreningslokalen, Karlsviksgatan 18 
 

 
§ 1 Mötets öppnande 

 
Svante Larshagen förklarade mötet öppnat och hälsade 
medlemmarna välkomna. 

 
§ 2 Godkännande av 
dagordningen 

 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 3 Val av ordförande vid 
mötet 

 
Svante Larshagen valdes till ordförande vid mötet. 

 
§ 4 Anmälan av 
mötesordförandes val av 
protokollförare 

 
Ordföranden anmälde att David Brindefalk valts till 
protokollförare. 

 
§ 5 Val av två 
justeringsmän 

 
Gerd Hillman och Anders Palmius utsågs till justeringsmän. 

 
§ 6 Fråga om mötet blivit i 
behörig ordning utlyst 

 
Synpunkter om att tidpunkten är olämpligt vald i 
midsommartid framställdes. Styrelsen påpekar att frågan 
borde vara av mindre betydelse då styrelsen tidigare aviserat 
att cykelförrådet kommer att ersättas med likvärdigt förråd på 
annan plats. Frågan brådskar också eftersom hyresgästen är 
angelägen att komma åt lokalerna så snart som möjligt då 
ombyggnad krävs innan inflyttning kan bli aktuell. Styrelsen 
påpekar också att kallelsen har utannonserats i bättre tid än de 
krävda två veckorna. 
 
Stämman förklarade att kallelse har skett i behörig ordning. 

 
§ 7 Fastställande av 
röstlängd 

 
Den upprättade närvaroförteckningen godkändes som 
röstlängd. 

 
§ 8 Frågan om uthyrning 
av cykelförrådet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jan Asztély föredrog den nya lösningen för cykelförrådet. Det 
skall byggas ett nytt skärmtak vid nuvarande 
cykeluppställningar vid S:t Eriksgatan 17 och Karlsviksgatan 
18, samt en friggebod vid vildalmen (på N delen av gården). 
På vintern kan även cyklar långtidsförvaras i källarförrådet 
under Karlsviksgatan 18. Vid uthyrning av nuvarande 
cykelförråd erhålles ca 1000/kvm och år. Det handlar om ca 
12 kvm i nuvarande förråd som kan komma att hyras ut. 
Ytterdörren kommer att finns kvar, men med isolering på 
insidan.  
 

Synpunkter från medlemmarna: 
- Beräknad kostnad för lösningen med friggebod och 
skärmtak frågas. Inget svar finns i dagsläget, men en lösning 
för trädgårdstillbehör skall ändå anskaffas varför 



BRF Karlsvik 39 Föreningsstämma 2001-06-20 

§ 8 forts. kostnaderna kan minimeras.  
- Källsortering skall i ökad grad tas över av föreningarna 
varför frågan om användandet av förrådet till källsortering 
är intressant. Styrelsen skall utreda hur källsortering skall 
ske och placeras med hänsyn till hämtning. 
- Problem med placering av cyklar i gångarna eftersom 
brandmyndigheterna kan behöva komma in med utrustning. 
Styrelsen skall undersöka frågan innan placering av 
friggebod och plats för cykeluppställning kan komma i 
fråga. 

 
§ 9 Omröstning avseende 
uthyrning av cykelförråd 

 
Beslut i frågan fattas i form av handuppräckning. En klar 
majoritet röstade för en uthyrning. Två medlemmar röstade 
emot. 

 
§ 10 Information om 
eventuell uthyrning av 
föreningslokalen 

 
Jan Asztély föredrog att intresse finns från Eve Collection att 
hyra föreningslokalen. Vad gäller styrelsemöten och kurser 
har föreningen blivit lovad att få låna företagarföreningens 
lokaler. Tankar finns också kring upprustning av bastulokalen 
så att det blir litet gemytligare och eventuellt kan användas 
för mindre sammankomster. Intäkter från uthyrning av 
lokalen kan ge 50-60 tkr/år. 
 
Synpunkter från medlemmarna: 

- Föreningen bör ha råd att hålla sig med en föreningslokal. 
- Många små lägenheter kan ha behov av litet större 
utrymmen vid t.ex. barnkalas. 
- Ur försäljningssynpunkt kan vara bra att ha en 
föreningslokal som ”värdehöjare”. 
- Lokalen är bra som den samlande punkten i föreningen 
och har på så sätt ett symbolvärde. 
- Förslag att tillsätta en grupp som skall titta över lokalens 
status och inredning framkom. Förslag att gå ut med 
förfrågningar till gruppen skall tas med i nästa nummer av 
Karlsviksnytt. 

 
Ordförande påpekar att det finns risk för att tappa hyresgästen 
i det fall vi inte kan bereda mer lokaler åt hyresgästen. 

 
§ 11 Information om 
trädgården 

 
Jan Asztély föredrog att något måste göras åt träden. Asztély 
har haft kontakt med en trädklippare som föreslog att ta bort 
den lilla almen (S gården) och glesa ut de större almarna. Den 
lilla almen håller på att förtvina p.g.a. för litet sol och näring. 
Om den tas ned kommer den stora almen att växa bättre.. Risk 
finns även att grenar kommer att falla ner eftersom träden är 
för stora i förhållande till gården. Mer information skall 
skickas ut till medlemmarna om vad som skall åtgärdas och 
varför beskärning behöver ske. 

 
§ 12 Mötets avslutande 

 
Svante Larshagen förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet 
 
 
_________________________________ 
David Brindefalk 
 
Justeras 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Gerd Hillman    Anders Palmius 


