
Brf Tomteboda 1 

Inför EXTRA STÄMMA 

Tid: 2022-02-14 

Plats: styrelserum och digitalt  

 

Nedanstående medgivande ber vi alla medlemmar att skriva under nu när stämman har 

beslutat att genomföra ett stambyte.  

 

Innan stambytet påbörjas kommer ytterligare ett informationsmöte hållas där 

representanter för den utvalda entreprenören går igenom projektet med er. Alla 

medlemmar kommer även få möjlighet att träffa entreprenören separat för att ni ska 

kunna ställa frågor och gå igenom era eventuella önskemål om tillval.  

 

Nedan finner ni ett antal formella punkter som vi vill att varje medlem tar del av och 

godkänner genom att signera och återlämna till styrelsen i Brf Tomteboda 1. 

 

1. Information om kommande stambyte. 

Styrelsen kommer handla upp stambytet av en entreprenör som är ett företag som har 

specialiserat sig på stambyten och som har kunnat visa upp goda referenser från andra 

stambytesentreprenader. För att få i gång stambytesentreprenaden krävs ytterligare 

några formella beslut: 

A: att föreningen får disponera medlemmarnas lägenheter i den mån som krävs 

för stambytets genomförande. (Kommentar: Varje lägenhet kommer under del av 

stambytet att vara byggarbetsplats. Var och en avgör själv om kvarboende men 

föreningen behöver kunna disponera de delar av lägenheten som berörs av stambytet. 

 

B: att föreningen under stambytet tillåts göra ändringar i medlemmars 

lägenheter. (Kommentar: Medlem medger ändring av delar av lägenheten där det 

finns VVS installationer. innebärande t ex utbyggnad av befintligt VA-schakt eller 

flyttning av VA-schakt för uppfyllande av dagens krav och regelverk beträffande 

VVS-installationer (Ytarea kan bli ändrad på grund av förändringar i VA-schakt) 

 

C: att föreningen under stambytet får överta sådant underhållsansvar som 

annars åvilar medlemmarna (Kommentar: Medlem medger överföring av 

underhållsansvar som åvilar denne till den 5-åriga garantitiden som följer av ABT och 

en stambytesentreprenad. Under den 5 åriga garantitiden så skall alltså medlemmar 

felanmäla tex en spolknapp på en WC-stol till föreningen eftersom det åligger 

entreprenören att åtgärda liknande brister under garantittiden.) 

 

Ovanstående godkännes: 

 

Ort/Datum:______________________  Lgh.nr:_________________ 

 

 

________________________________            ________________________________ 

Namnteckning                   Namnteckning 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 


