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Årsstämma i Brf Näktergalen 27 
Lördagen den 8 maj 2021 kl. 10.00 

Kallelse 
Bäste medlem, 
 
Ordinarie föreningsstämma kommer i år att hållas digitalt enligt nedan dagordning, samt 
bifogade handlingar enligt dokumentöversikt (se bilaga 1). Samtliga handlingar är publicerade 
för nedladdning på föreningens hemsida (https://naktergalen27.se) den 22 april 2021. Ett 
separat e-postutskick kommer också att göras med länkar till mötet och samtliga 
möteshandlingar. 
 
För de medlemmar som önskar pappersutskrifter av alla handlingar, eller är i behov av teknisk 
support inför sitt deltagande i årsstämman, kontakta styrelsen via info@naktergalen27.se senast 
den 1 maj. 
 

Dagordning  
 

1 Stämmans öppnande 
2 Val av stämmoordförande 
3 Godkännande av dagordning 
4 Anmälan om stämmoordförandens val av protokollförare 
5 Val av två justerare och rösträknare 
6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
7 Fastställande av röstlängd 
8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 
9 Föredragning av revisorns berättelse 
10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning 
11 Beslut om resultatdisposition 
12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 

verksamhetsår 
14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
16 Tillsättande av valberedning 
17 Ärenden som styrelsen har upptagit i kallelsen för beslut, eller som medlem anmält 

enligt stadgarna 24§ 
18 Stämmans avslutande 

 
Rekommendation till beslut 

 
o Punkt 13 Styrelseledamöter ersätts under verksamhetsåret med en middag vardera, 

tillsammans med respektive, till ett maxbelopp om 2000 SEK per kuvert.  
o Punkt 14 Valberedningen föreslår att styrelsen ska utgöras av fyra ordinarie ledamöter, 

inga suppleanter, enligt följande: 
o Andreas Kroazie 
o Henrik Löfgren 
o Linda Jacobsson 
o Paul Holmgren 

Samtliga ledamöter för en period på 2 år.  
o Punkt 15 Valberedningen föreslår att föreningen ska ha en revisor, ingen suppleant, 

med omval av Martin Hedlund från Deskjockeys Revision AB. 
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o Punkt 16 Till valberedningen föreslås Adam Perski och Tord Gonner med Adam Perski 
som sammankallande. 

o Punkt 17 Genomgång av beslutsunderlag i nummerordning enligt bilaga 1 
Dokumentöversikt.  

o Beslut 1: Hantering av det s.k. garageprojektet: 
Yrkande till beslut enligt motion från Kenneth Gralde (bilaga 13): 
 Att styrelsen åläggs att inte spendera pengar i form av konsultkostnader 

och utredningar som leder till avslaget bygglov utan lägger ner projektet 
omedelbart. 

Styrelsens yrkande till beslut: 
 Avslås. Styrelsen yrkar med starkt underbyggda skäl (bilaga 4-12) att: 

1) Gå vidare med ansökan om bygglov. Vilket innebär anlitande av 
ljuskonsult, för slutkomplettering av bygglovshandlingar. 

2) Val av konverteringsalternativ för bygglovsansökan: 
Alt 2: En större lägenhet 

o Beslut 2: Hantering av nödvändig fönsterrenovering: 
Yrkande till beslut enligt motion från Kenneth Gralde (bilaga 13): 
 Att styrelsen snarast genomför fönsterrenovering med rengöringsgrad 2. 

Styrelsens yrkande till beslut: 
 Bifalles med reservation för att i dagsläget enbart omfatta fönster och 

fönsterdörrar mot innergården. Där renoveringsgrad 2 innebär att allt 
löst på fönsterbågarna skrapas bort. Slipning, tvättning och målning med 
två strykningar. Fönsterbågarna fraktas till fabrik och paraply sätts upp.  

o Beslut 3: Hantering av nödvändig fasadrenovering 
Yrkande till beslut enligt motion från Kenneth Gralde (bilaga 13): 
 (Alt 2) Lagning av fönstersmygar från berörd lägenhet 
 (Alt 3) Gatusidan kollas upp huruvida det finns smygar som släpper puts 

och åtgärdas genom skylift, eller ”Rope access” beroende på omfång och 
kostnad. 

Styrelsens yrkande till beslut: 
 Hänskjuts. En nödvändig total renovering av fastighetens fasad innebär 

en stor påverkan på föreningens ekonomi (bilaga 12). Beslut om detta 
bör därför fattas av en föreningsstämma, baserat på ett mer 
genomarbetat beslutsunderlag. I dagsläget saknas stora delar av ett 
sådant beslutsunderlag och beslut bör därmed hänskjutas till en 
föreningsstämma längre fram. Styrelsen fokuserar just nu på de 
nödvändiga säkerhetsåtgärder som krävs, för att undvika den 
omedelbara risken för nedfallande puts. Det är styrelsen som ansvarar 
för den hanteringen.  

 
För de som avser att lämna fullmakt ska den vara signerad och inlämnad till styrelsen, via 
info@naktergalen27.se eller föreningens brevlåda i det högra trapphuset, senast den 7 maj 2021 
kl. 17.00. 
 
Stockholm den 22 april 2021 
Styrelsen för Brf Näktergalen 27 
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