
KALLELSE  
 
Välkommen till extra föreningsstämma för HSB:s Bostadsrättsförening Betel 
angående förslaget om vindsutbyggnad. 
 

Tisdagen den 29 november kl 18.00 i samlingslokalen vid expeditionen 
 

Dagordning 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Fastställande av dagordning 
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
7. Fråga om kallelsen behörigen skett 
8. Beslut om typ av takfönster  
9. Beslut om hur fördelning skall ske om fler än vad som finns tillgängligt 
vindsutrymme för vill bygga upp. 
10. Övriga frågor 
11. Avslutning 
 
Bakgrund 
Vid extrastämman 25 maj 2010 togs beslut om uppbyggnad på vindar och att en 
ansökan om bygglov skulle inlämnas. 
Vi fick på våren 2011 ett godkännande från stadsbyggnadskontoret till denna ansökan.  
På extrastämman beslutades att vissa detaljer skulle tas upp på en ytterligare 
extrastämma som vi nu kallar till. 
 
Beslutet som togs på förra stämman finns utdelat sedan tidigare och sitter även uppsatt i 
tvättstugan. Det finns också att läsa på vår hemsida www.brfbetel.se. 
 
Förslaget som extrastämman 29/11 har att besluta om: 

 På den förra stämman ströks förslaget om liggande takfönster för att beslutas 
senare. Vi behöver nu på stämman få ett beslut om vi kan gå vidare med liggande 
takfönster eller ej. 

 Stämman behöver även besluta på vilket sätt uppbyggnad fördelas om fler än det 
finns tillgängligt vindsutrymme för vill bygga upp.  
Ett förslag från vindsgruppen är att man i dessa fall använder lottning. 

 
Information 
Vi kommer i samband med stämman hålla en generell informationspunkt om 
arbetsgång, avtal mellan uppbyggande medlem och föreningen, värdering av råyta, 
teknik mm. På plats kommer finnas en jurist från HSB samt en byggnadskonsult. 
Tillsammans med dessa hoppas vi att kunna besvara de flesta frågor. 
 
Välkomna! 

http://www.brfbetel.se/


Ombudsfullmakt till HSBs BRF Betel i Göteborg 

Härmed låter jag mig företrädas på extrastämman den 29/11 2011 
 
 
Mitt ombud är: ………………………………………………………………………….. 
 
[  ] Närstående familjemedlem (förälder/barn) 
 
[  ] Maka/Make 
 
[  ] Sammanboende 
 
[  ] Annan medlem 
 
[  ] Ombud för juridisk person 
 
 
Ombudets namn:………………….…………………………………………………………. 
 
Ort………………………………...……………………… den ……. / ....…. 2010 
 
Bostadsrättsinnehavare………………..……………………………………………………. 
 

Lägenhetsnummer…………………………..………………………………………………. 


