
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Rudboda
Bostadsrättsförening den 24 april 2008, klockan 19.00 i
Rudboda skolans matsal (Protokollet omfattar § 1-24)

§1
Stämman öppnas
Ordföranden Barry Olivefeldt förklarar stämman öppnad och hälsar alla
välkomna.

§2
Stämman utser ordförande för stämman

Stämman valde Anders Anell från Landahi Öhman Advokatbyrå till
ordförande.

§3
Stämmans ordförande utser protokollförare vid stämman
Gunnel L Alin utsågs till protokollförare.

§4
Stämmans ordförande upprättar röstlängd över närvarande
medlemmar, ombud och biträden
Röstlängden fastställdes till157 närvarande och röstberättigade medlemmar
samt 64 fullmakter, sammanlagt 221 röstberättigade medlemmar.
Röstlängd med fullmakter, bilaga l och 2.

§5 Godkännande av röstlängden
Röstlängden godkändes.

§6

Stämman utser två justeringsmän tillika rösträknare
Lars Dahlstedt och Kerstin Teljfors utsågs till justeringsmän tillika
rösträknare.

§7

Fråga om kallelse till stämman och handlingar har tillställts
medlemmarna inom den tid och i den ordning som anges i föreningens
stadgar (§ 26)
Stämman fann att kallelsen, utskickad den 31/3, och handlingarna,
utskickade den 17/4, tillställts medlemmarna i enlighet med föreningens

stadgar. ~ 1f



§8
Godkännande av dagordning för stämman
Stämman godkände dagordningen.

§9
Styrelsens årsredovisningshandlingar gås igenom (balans- .och
resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse)
Peter Elgström, SCB, gick igenom balans- och resultaträkning samt
tillhörande noter och förvaltningsberättelse.

§10
Revisionsberättelsen föredrogs
Föreningsrevisor Jörgen Pohl, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, gick
igenom revisionsberättelsen.

§11
Granskning med särskilt tema för projekt Lojobacken
Ordförande Barry Olivefeldt informerade om att Länsstyrelsen lämnat
uppdraget ang särskild granskning till den föreslagna granskaren.

§12
Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen.

§13
Disposition av ~ resultatet i den balansräkning som fastställts
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§14
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Peter Aullo undrade om ansvarsfrihet kan beviljas även om den särskilda
granskningen av styrelsen ej är genomförd.
Ordförande Anders Anell informerade att inget formellt hinder finns för
detta.

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§15
Fråga om arvode åt styrelsen och revisorerna
Arvodena fastställdes att utgå med samma belopp som förra året i enlighet
med förslag baserat på beslut vid 2006 års stämma. Stämman äger att

fördela arvodena inom sig .• l.-t ""J:If 11'



§16
Frågor om styrelsens budget för det löpande räkenskapsåret (2008)
samt om de långsiktiga underhålls- och finansieringsplanerna
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§17
Styrelsens anmälan om åtgärd på uppdrag av 2007 års stämma om
utredning av gemensamt el-abonnemang
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§18
Styrelsens förslag till stämman; angående avtal om framtida
försäljning av del av föreningens tomt
Carina Sjörs begärde återremiss.
Barry Olivefeldt svarade på fråga om samarbetsavtalet.
Torgny Sköldborg angående kostnaderna om avstyckningen samt kostnader
i samband med eventuella överklaganden.
Torleif Herrström föreslog att stämman skulle besluta med enkel majoritet.
Per-Olof Frisk yrkade första hand återremiss och i andra hand avslag.
Peter Aullo föreslår sluten votering.
TorleifHerrström föreslår streck i talarlistan.
Ordföande sätter streck i debatten.

Stämman säger nej till förslag om återremiss av ärendet.
Torleif yrkar namnupprop vid sluten votering
Stämman beslutar att avslå Herrström förslag. Sluten votering genomförs.
Kerstin Teljfors lämnar stämman. På förslag från ordföranden väljs Therese
af lochnick till justeringsman från och med denna punkt.
Resultat av omröstningen: 180 ja-röster, 39 nej-röster samt 2 blankröster
Stämman uppnådde både enkel och kvalificerad majoritet.

§19
Behandling av inkomna motioner

Peterson angående hur pengar från en eventuell
försäljning av Lojobacken ska användas
Beslöts att avslå motionen.

Peterson angående ändring av §21 i föreningens stadgar
Motionen återtogs av motionären Beslöts enligt styrelsens
förslag.

Peterson angående offentliga styrelseprotokoll

Beslöts att avslå motionen. 4A-tjq"



Sjörs angående att föreningen bör gå med i Svenska
Byggnadsvårdsföreningen
Beslöts att avslå motionen.

Sjörs angående studiecirkel kring bostadsrättsjuridik
Beslöts att bifalla motionen.

Sjörs angående länkning från föreningens hemsida till
Konsumentverkets webbplats om boende
Motionen återtogs av motionären

Zaid angående privat handikapparkering i anslutning till
Lojovägen 8
Beslöts att avslå motionen.

Elias med flera om antenner

Herrström bifogade nytt yrkande angående antenner på
hustaken, bilaga 3.
Beslöts enligt det nya yrkandet efter votering, 56 Ja och 46 Nej.

Herrström angående avtal med PEAB om Lojobacken
Motionen återtogs av motionären.

20

Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
omedelbar justering)
Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag:

Ordförande: Görel Malmström

Ledamöter:

Lillebil Flodin

Barry Olivefeldt
Jan Detthoff

Yvonne Ångström

Suppleanter:
Göran Jidell
Tom Sacklen
Kristina Vindelstam

(nyval till 2009)

(vald till 2009)
(omval till 2009)
(nyval till 2010)
(nyval till 2010)

(omval till 2009)
(omval till 2010)

(omval till 201 O) ~y{



Valen justerades omedelbart

§21
Val av revisorer och revisorssuppleant

Revisor: ÖhrlingsPrice WaterhouseCoopers
Föreningsrevisor: Kristian Kjeldsen
Suppleant till föreningsrevisor:
Torleif Herrström

Valen justerades omedelbart

§22

Val av valberedning
Stämman valde valberedning enligt följande:

Jesper Lindstedt
Berit Ljung
Stig Karlsson

Valen justerades omedelbart

§23 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes

24 Stämman avslutas
Stämman avslutades

(omval till 2009)
(omval till 2009)

(nyval till 2009)

Lidingö 2008-04-24
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Ordförande
Anders Anell

~~i3)
Lars Dahlstedt

c Oj:::~L~~
Gunnel L Alin

Vlu'str~~f--\~~~~
Kerstm Teljfors
Therese af J h ~ 1- 17oc nick § 18-24



Reservation från Carina Sjörs, Peter Aullo samt Per-Olov Frisk 2008-04-2:
(bilaga 4).

Reservation rrån Per Olov Frisk 2008-04-27, bilaga 5J}r-ti



Tillägg/förändring av yrkande med anledning av motion från Karl Elias,
ThorleifHerrström m.fl. till ordinarie stämma 24 april 2008

Att styrelsen får i uppdrag att omförhandla de avtal om antennplacering som
finns så att all antennplacering följer föreningens regler

Att styrelsen återkommer till stämman såvida detta kräver att föreningen utger
ersättning till enskilda medlemmar

Att styrelsen får i uppdrag att se till att övriga antenner som ej är placerade i
enlighet med föreningens regler flyttas på antennägarens bekostnad



Reservation anmäld vid ordinarie föreningsstämma i Rudboda Bostads
rättsförening den 24 april 2008 kl19 i Rudboda skolas matsal.

Ärende 18

Styrelsens förslag till stämman; angående avtal om framtida försäljning av
del av föreningens tomt.

Vid stämman yrkade vi på återremiss av ärendet för ytterligare bearbetning då avta
talen på flera punkter är otydligt formulerade och saknar väsentlig information. Här
nedan följer några punkter.

Exploateringsavtalet

Punkterna 2.5 och 8.2

Samarbetsavtalet som nämns under punkt 2.5 och 8.2 har inte delgivits medlemmar
na. Ingen, utom möjligen styrelsen, vet vad som avtalats tidigare. Under punkt 2.5
står att "Mot denna bakgrund har Styrelsen och PEAB förhandlat om vilka villkor
som ska gälla Parterna emellan". Ordföranden informerar oss under kvällen om att
samarbetsavtalet bara gällde en kortare tid. Detta är ett anmärkningsvärt svar då det
under rubrik Avtalets giltighet och upphörande punkt 8.2 a) står om förpliktelser som
ska framgå av samarbetsavtalet. Exploateringsavtal brukar föregås av intentionsavtal
där förutsättningar, dvs exploateringsgrad framgår. Man ställer sig frågan om det är
vad samarbetsavtalet innehåller.

Punkt 3.3

Punkt 3.3 bör förtydligas om det inte ska uppstå en framtida tvist. I första meningen
står att "PEAB ska bära samtliga kostnader i samband med tills}<apandet av Avstyck
ningen" och i nästa att föreningen ska betala avgifter och kostnader för samma sak.
Vem ska betala? Förmodligen blir det ytterligare en kostnad för föreningen.

Punkt 3.4 och 3.5

Vi vänder oss mot att styrelsen inte kraftfullt agerat mot punkterna 3.4 och 3.5 som
säger att om en medlem i föreningen överklagar detaljplanen ska föreningen stå för
kostnader som PEAB kan få p g a försening. Att en styrelse över huvudtaget går med
på att indirekt inskränka yttrandefriheten på detta sätt är ytterst beklagligt.

Punkt 4.2 /$:-"Under punkt 4.2 godtar styrelsen att föreningen ska stå ~tämpelskatten, ett åtagande
som normalt köparen och inte säljaren står för. Föreningen belastas härmed med ca
3 miljoner kronor.

Aktieöverlåtelseavtal

Punkt 12.2 b

Vi vänder oss också emot att exploateringsgraden knappast alls berörs. Antalet hus
nämns över huvud taget ej. Om höjden står under punkt 12.2 b) att "det flerbostads
hus som byggs närmast Fastigheten skall, såvida parterna inte överenskommer annat
inte vara högre än den omgivande bostadsbebyggelsen på Fastigheten". Med andra
ord är det fritt fram att avtala om vilka höjder och antal hus som helst. Vem minns
inte det tom, den fyrbåk som beskrevs i den första begäran om ändrad detaljplan?



Vill man bevara någon form av grönska vid exploatering skriver man in vitesklau
suler, en vanlig summa är 100 000 kr per träd. Trots att det varit mycket grönska och
träd runt husen vid alla skisser och modeller som visats har miljöfrågor inte alls
belysts i avtalet.

Med tanke på den ansenliga summa som avsatts till konsulthjälp är det svårt att förstå
att resultatet är dessa synnerligen luddiga och krångligt formulerade avtal. En åter
remiss hade kunnat resultera i ett mer professionellt innehåll.

Lidingö 2008-04-25
/'
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/4/JJ ~-Iu /jt/nCarina Sjörs /'
medlem i Brf Rudboda

Peter Aullo
medlem i Brf Rudboda

medlem i Brf Rudboda

Per-Olov Frisk utvecklar fler ståndpunkter i den skriftliga reservationen på följande
sidor.



RESERVATION MOT STÄMMOBESLUTET 2008-04-24 ANG LOJOBACKEN

Jag reserverar mig härmed mot ovanstående beslut att godkänna styrelsens förslag till
avtal och därtill fogade yrkanden och hemställer att reservationen intas i stämmopro
tokollet.

Bakgrund

Den tilltänkta affären är av exceptionell storleks- och svårighetsgrad får en ordinär
bostadsrättsförening. Flera informationsmöten har visserligen hållits och ett avtals
utkast har utsänts den 27 mars, men de färdiga avtalsförslagen kom inte ut förrän
1 vecka före stämman, alltså på den allra sista stadgeenliga dagen fåre stämman.
Ärendet stoppades in som en enda punkt mitt i stämmornötet. Tidspressen gjorde att
en ordentlig sakbehandling inte blev möjlig.

Flera medlemmar var från början positiva till en försiktig exploatering av Lojoback
en men negativa till de föreslagna punkthusen om c:a 20 m höjd, eftersom dessa helt
skulle bryta mot all den omgivande bebyggelsen i Rudboda. Men styrelsen har inte
någon gång velat diskutera något alternativ utan har helt vägletts av byggfåretagens
önskan om största möjliga exploateringsgrad och därmed mesta möjliga pengar till
föreningen.

Flera underligheter inträffade under höstens beredning. Två exempel: Det ena var när
styrelsen på en extrastämma i november hotade med att omedelbart avgå om inte
stämman godkände föreslagna åtgärder och dessutom på sin hemsida kallade detta
ultimatum får "det viktigaste beslutet i fåreningens historia". Det andra exemplet är
följande meddelande i Lojonytt i december: "I det avtal som stämman ska ta ställ
ning till har parterna enats om att ange maximala hushöjder redan i avtalet. Den
eventuella nya bebyggelsen får inte överstiga sex fulla våningsplan. Det är dessutom
bara det hus som ligger närmast Norra Kungsvägen som kan byggas med den höjden.
För övriga hus gäller att det maximalt får bli 5 respektive 4 fulla våningsplan. De

kontraktsbundna höjderna gäller även om detaljplanen skulle komma att medge
högre hus."

Som var och en kan se nedan stämmer denna utfästelse inte alls med de ungefär sam
tidigt framförhandlade avtalsförslagen. Dessutom: När styrelsen talar om "fulla
våningsplan" är det missvisande, ty de presenterade husritningarna visar att man
tänkt sig en takvåning överst, som inte täcker hela våningsplanet. 5 betyder alltså här
6, och 4 betyder 5.

Detta är i största korthet bakgrunden till denna reservation, som i övrigt i första hand
gäller fåljande punkter.

Samarbetsavtalet.

Detta nämns på två ställen, 2:5 och 8:2. Detta avtal har av okänd orsak aldrig sänts
ut, trots löfte därom vid ett info-möte. Det har endast helt kort refererats muntligt vid
två tillfällen. Detta är inte nöjaktigt - självfallet ska medlemmarna kunna ta del av
och besluta även om detta avtal.



3:4 ang visst dröjsmål.

Denna regel sätter en otillbörlig press på medlemmarna, som faktiskt kan ha anstän
diga skäl att överklaga. Det är odemokratiskt av styrelsen att på detta sätt försvaga en
lagstadgad besvärsrätt. Lika dåligt är det för föreningen, ty det kan ju lätt bli tvist om
hur kostnaderna ska beräknas samt naturligtvis stora pengar till PEAR

6 Kreditram.

Vi ska alltså kunna låna 27 Mkr, och det redan vid antalets undertecknande. Varför?
Föreningen har en mycket stark ekonomi och ovanligt små lån. Föreningen kan alltså
lätt finansiera ev större framtida åtgärder med normala banklån och inte aven tuff
affårsmotpart. Beloppet grundas inte på någon kalkyl utan var ett rent förhandligs
lockbete från PEAB, har det sagts. Varför denna brådska att låna stora pengar utan
specificerat ändamål?

7 Särskilda åtgärder.

Det står att åtagandena i 12:2 i Överlåtelseavtalet "utgör en väsentlig förutsättning
för föreningens beslut att ingå detta avtal". Förutom en del föreskrifter om hur
byggnadsarbetena ska bedrivas finns det i dessa båda avtal endast en enda regel om
den kommande bebyggelsen: "Det flerbostadshus som byggs närmast fastigheten
skall, såvida parterna inte överenskommer annat, inte vara högre än den omgivande
bebyggelsen på fastigheten."

Innebörden är alltså, beträffande det närmaste huset, att parterna - föreningen resp
PEAB - kan frestas att hitta på något annat. Betr de övriga husen finns inga inskränk
ningar alls i avtalet, utan det blir kommunens kommande detaljplan - som f ö ska
arbetas fram av PEAB! - som ska sätta gränserna. Om detaljplanen t ex kommer att
tillåta 10-våningshus, så är PEAB fritt att bygga sådana utan att föreningen kan hind
ra det. Likadant om PEAB vill bygga t ex 12 000 kvadratmeter BTA i stället för
9000. Detta är alltså vad som blev kvar av löftena i Lojonytt i december -07.

Lidingö ~ril 2008.
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