Årsta 170815

KALLELSE TILL
EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RUNNETT
Onsdagen den 30 augusti 2017 klockan 19.00
Lokalen på Storsjövägen 38
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Stämmans öppnande
Godkännande av dagordning
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande vid stämman
Anmälan av ordförandes val av sekreterare
Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet
Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
- Beslut om proposition gällande ombyggnation av lokaler till lägenheter
Stämmans avslutande

BILAGOR
Proposition gällande ombyggnation av lokaler till lägenheter
Kort information om ombyggnadsprocessen
Fullmakt
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PROPOSITION FRÅN STYRELSEN
Ombyggnation av lokaler till lägenheter
Till fördel för föreningens ekonomi har styrelsen utvärderat möjligheterna att bygga om
föreningens lokaler till lägheneheter för försäljning.
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Att stämman ger styrelsen mandat att anlita en entreprenör för genomförande av ombyggnation
av lokalerna till lägenheter för försäljning.
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Välkomna till extrastämma den 30 august 2017 klockan 19.00 i lokalen vid 38:an.
Vid föreningens senaste årsstämma beslutades att styrelsens kunde gå vidare i sin undersökning
kring att göra om lokalerna till lägenheter för försäljning. Till extrastämman kommer en
entreprenör som vill åta sig uppdraget och berätta om hur processen ser ut och svara på
eventuella frågor.
För att föreningen ska kunna gå vidare med detta projekt behövs ett majoritetsbeslut av
stämman.
Nedan följer en kort redogörelse av vilka parametrar som ligger till grund för entreprenören
Consensus kalkyl av ytor i Brf Runnett. Observera att de priser som angetts endast är en
uppskattning i väntan på fullständigt värderingsutlåtande av råytan.
Försäljningsvärdet på sålda objekt är baserat på värderingar tagna från Booli.se. Enligt Boolis
beräkningar uppgår det totala försäljningsvärdet för en etta på cirka 25 kvm till 101.667
SEK/kvm.
Råyta cirka 27.500 SEK gånger totalt 110 kvm (samtliga ytor) är lika med 3.025.000 SEK vilket då
är föreningens intäkt vid direktförsäljning av sagda råytor.
Vid ett samarbete med Consensus tillkommer dessutom ytterligare 25.333 SEK gånger 110 kvm är
lika med 2.786.630 SEK. Detta ger ett toalt belopp om 52.834 SEK/kvm gånger 110 kvm är lika
med 5.811.740 SEK vid ingånget samarbete med Consensus.
Consensus åtar sig således att leverera och bekosta produktion/byggnation enligt devisen ”bygge
utan risk” för cirka 23.500 SEK gånger 110 kvm är lika med 2.585.000 SEK.
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FULLMAKT
Härmed ges fullmakt till
för att vid Brf Runnetts föreningsstämma den

/

20

föra min talan och

utöva min rösträtt.

Ort

den

/

20

Namnteckning

Namnförtydligande

Lägenhetsnummer

Enligt föreningens stadgar, § 47, får endast annan medlem, make, sambo eller närstående som
varaktigt sammanbor med medlemmen vara ombud. Ombud får inte företräda fler än en medlem.

