
Kallelse till extrastämma om stambyte och 
våtrumsrenovering 

Medlemmarna i BRF Tomteboda 1 kallas härmed till extrastämma den 

14-02-2022 kl.19:00 i styrelserum och via digital länk 

 

Dagordning 
 

1. Stämmans öppnande 
 
2. Val av ordförande vid stämman 

 
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 

 
4. Godkännande av röstlängd 
 
5. Fastställande av dagordningen 

 
6. Val av två justerare och val av fyra rösträknare 

 
7. Fråga om kallelse behörigen skett 

 
8. Beslut om stambyte och våtrumsrenovering 

 
9. Avslutning 

 

 

 

 

 

 



Proposition angående stambyte 
 
Efter de två informationsmöten som hållits angående ett eventuellt stambyte i vår 
förening, är det dags att fatta beslut om hur vi går vidare i ärendet. 
 
För att kunna genomföra de förändringar som skulle behöva ske i lägenheterna med 
anledning av stambyte och våtrumsrenovering krävs, som huvudregel, medlemmarnas 
samtycke. Om inte samtliga medlemmar går med på förändringarna, kan de ändå 
genomföras om minst 2/3 av de röstberättigade på stämman röstar för ett 
genomförande av förändringarna samt att detta godkänns av hyresnämnden. 
 
Mötesplats 
Mötet sker på plats i styrelserummet och digitalt. På grund av rådande omständigheter 
kan endast ett begränsat antal medlemmar delta på mötet på plats, vi uppmanar att så 
många som möjligt deltar digitalt i stället.  

Vänligen föranmäl er till styrelsen@tomteboda1.se (ange namn och 
lägenhetsnummer) ifall ni ska delta på mötet digitalt eller fysiskt, senast den 11/2. De 
som ska delta digitalt behöver anmäla sin mejladress för att få länken till mötet. 

 

 

I föreningens stadgar § 29 står följande: 
 
Beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens hus eller mark ska alltid fattas 
av föreningsstämma. Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad innebär att 
medlems lägenhet förändras ska medlemmens samtycke inhämtas. Om 
bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om 
minst två tredjedelar av de röstande på stämman har gått med på beslutet och det 
dessutom har godkänts av hyresnämnden. 
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