
Protokoll fört vid extra
föreningsstämma med Brf Stenunge
Slupen, Stenungsund

Onsdag 1993.01 .13 klockan 19 .00

Plats: Samlingslokalen, Stenunge Slupen

I 1. Stärnman öppnas

01a Ekelöf hä1sade a1la välkornna

Val av ordförande vid stämman

och öppnade stämman.

{z

$g

Ti11 ordförande vid stämman valdes 0la Ekelöf.

Va1 av sekreterare och.justerare

$4

Ti11 sekreterare valdes Ulrica Scott.

Ti11 justerare valdes Magnus Ha11berg.

Upprättande av förteckni-ng över närvarande medlemmar

Närvarande :

Britta och Gerth Ganemyr
Britt-Inger Snedja
Conny Borgman
Henrik Lönn
Magnus Hallberg och Ulrica Scott
01a Jansson
Gunnar Thorsson
Gunilla öster
Helena Tegnell
Ann-Catrine Larsson
01of Svensson
Kje11 Berggren
Sven och Valborg Nordqvist
Per-Åke Johansson
Allan Rosenholm
Evert Eliasson
Arne Karlsson
Karl Josefsson
Björn Sporrong
Jens Tagesson
Rune Niklasson
O1a Ekelöf

L.4.2
r.2.2
1.3.2
r.2.6
3.1.2
2.2.6
L.4.I
2.r.2
2.r.6
3.1.1
1.3.6
2.5.4
2.4.L
2.5 .3
2.3.2
r.5 .2
1.3.5
3 .2.2
L.4.4
L.4.3
2.r.3
2.5.r

$i Fråga om kalle1se ti-11 stämman behörisen skett

Frågan besvarades med ja.

$ 6. Nytt förvaltningsavtal

01a Ekelöf informerade de närvarande om att styrelsen under
en 1ång tid förhandlat med b1. a StenungsundsHem AB om ett
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nytt förvaltningsavtal. Resultatet av förhandlingarna med
StenungsundsHem blev följande :

* En viss neddragning av bl.a städning i gemensamhets-
utrymmen och en ny utformning av avtalet resulterar i en
år1ig kostnad om ca. 206.000:-. Arvodet regleras årligen
efter tjänstemannaindex. Detta skall jämföras med summan
370.000:- som förvaltningen kostat det senaste året.

* En viss återbetalning av arvodet för den ekonomiska
förvaltningen, cirka 95.000:-, kommer att ske så snart
ett nytt förvaltningsavtal rned StenungsundsHem tecknats.
Det nya avtalet löper på tio år fr o m inflyttningsdatum.

* I arvodet vi betalar i dag och det eventuellt nya arvodet
ingår kostnaden för samfällighetsföreningen, d v s skötsel
av alla yttre ytor. Kostnaden för detta har StenungsundsHem
beräknat till 58.500:-lär. Summan kan komma att justeras
när områdesindelningen för Stenunge Strand är k1ar.

Conny informerade också om att styrelsen fått ett flertal
anbud på förvaltning, bl a av EVR & Wahlings. Kostnaden för
förvaltning genom detta företag hamnade på 233.000:- per är
inklusive kostnaden för samfä11igheten.

Styrelsen poängterade att om stämman beslutar att utse
EVR & Inlahlings som förvaltare utgår ingen retroaktiv åter-
betalning av stenungsundsHems arvode och att vi idag har ett
avtal med sr-Hem som i-nte löper ut förrän december L994 och
som vi inte kan bryta.

Ordförande 01a Ekelöf frågade om stämman på dessa grunder
kunde besluta att ge styrelsen fullnakt att teckna nytt
förvaltningsavtal rned StenungsundsHem.

Sarntliga närvarande besvarade f rågan rned ja.

Kopia av det nya förvaltnlngsavtalet kommer att delas ut
ti11 a1la bostadsrättsinnehavare.

$ 7. Övriga frågor

Kje11 Berggren, lägenheL 2.5.4 påpekade att vattenläckage
uppkommit i både hans förråd och balkong. styrelsen påtalade
att skador som uppkommit efter garantibesiktningen utförd
I992.06.15 1ärnnas utan åtgard.

Vissa anmärkningar kvartstår, bl a på vissa balkonger där
reparati-onsarbeten kommer att påbörjas först i vår när ute-
temperaturen ti11åter.
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$ B. Avslutning

0rdförande 01a Ekelöf
stämman avslutad.

0rdförande
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tackade de närvarande samt förklarade

Vid protokollet

(j'

Ulrica ScottEkelöf

Jus teras

lla l lber g


