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Protokoll fört vid extra föreningsstämma 2015
Bostadsrättsföreningen Tre lejon på Norra Älvstranden, Göteborg

Plats: Sammanträdesrummet, Magasinet, Bratteråsbacken 33
Tidr 18.30 den 30 september 2015

§1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

(röstlängd).
5e bilaga.
§2 Val av ordförande av föreningsstämma
Carsten Kristensen valdes till ordf6rande för föreningsstämman

.-

§3 Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Martin Uddeborg väljs av ordförande till sekreterare för föreningsstämman'
§4 Fastställande av dagordninB
Fastställs enligt förslag.
§5 Val av två personer att iämte ordförande justera protokollet, tillikä röstråknare
Gertrud Olsson och Eva lohansson väljs av 5tämman att justera protokollet
§6 Fråga om kallelse

till stämman behörigen skett

5tämman finner att kallelsen skett stadgeenligt.
§7 lnformation om bredbandstjänster från Bahnhof
Dominik Blickfalk från Bahnhof AB berättar om företaget Bahnhof och deras
bredbandstjänster. Efter föredraget hålls en fråSestund dår medlemmarna ställer frå8or och
får svar om tjänster, service och effekter av operatÖrsbyte av internettjänster'
§8 Beslut i motion om stadgeändring av § 7 Avgifter
"Förslaget avser att ändra 7 § av stadgarna så att kostnader för bredband och kabel-TV kan
tas ut efter faktisk kostnad per lägenhet istället för som ordinarie årsavgift som tas ut per

-

kvadratmeter.
Fjiirde stycket i nuvorqnde utformning:
Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten,
renhållning, konsumtionsvatten, hushållsgas och elektrisk ström skall erlä88as efter
förbrukning eller area, samt efter faktisk kostnad avseende sotning av rökkanaler för de
lägenheter som har braskamin
Förslog till ny utfomning fiiirde stycket:

Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten,
renhållnin8, konsumtionsvatten, hushållsgas och elektrisk ström skall erläggas efter
förbrukning eller area, efter faktiskt kostnad för bredband och kabel-TV, samt efter faktisk
kostnad avseende sotning av rökkanaler för de lägenheter som har braskamin
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Öwigo stycken i § 7 skoll kvorstå enligt nuvoronde utfotmning."

stämman bifaller enhälligl motionen om ändring av stadgarna.
§9 Beslut i motion om gemensam bredbandsanslutning
"Alla lägenhetsinnehavare har idag möjlighet att teckna avtalför bredbandsanslulning via
någon av de bredbandsleverantörer 5om erbjuds av iTux Göteborg Genom att teckna ett
gemensamt avtal för alla läSenheter kan samtliga boende få en snabb uppkoppling till en lå8

kostnad.
Styrelsen har tagit in ett antal offerter och bedömer att man kan teckna ett treårigt avtal
som ger lOOMbit/s förbindelse med lP-telefoni för ca 125 kr/mån och lägenhet' om
motionen bifalles kommer styrelsen att gå vidare med dessa offerter och teckna avtal som
ger samtliga läSenhetsinnehavare 100 Mbit/s anslutning med möjliShet till lP-telefoni via de
uttag som finns i varje lägenhet. SamtidiSt försvinner möjligheten att teckna eget
bredbandsavtal med annan operatör kopplad till nätverksuttaget i läEenheten "
Stämman bifaller enhälligt motionen och ger styrelsen klartecken att teckna avtal om
gemensam bredbandsanslutning för samtliga lägenheter.

§t0 Mötet avslutas
ordförande tackar de närvarande samt förklarar stämman avslutad.
Göteborg 2015-09-30

sekreterare

Carsten

ordförande

lusteras:

.- L d.. i-'
Gertrud Olsson
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Eva lohansson
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