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BRF Löparen nr 1 i Trångsund 
 Kallelse och dagordning för extra föreningsstämma 
 

Styrelsen kallar till ytterligare en extrastämma gällande ombyggnation av vissa lägenhetsförråd då 
extrastämman den 11 juni inte kunde ta beslut i frågan utan efterfrågade mer information. 
 
Berörda lägenheter som kan få sina lägenhetsförråd ombyggda: 02, 03, 05, 06 och 34. 
 
Bakgrund 
Årsstämman beslutade i februari 2018 att ge styrelsen i uppdrag att försöka omvandla en av två 
föreslagna lokaler i föreningen till bostad eller annat. Styrelsen har gått vidare med planering att 
omvandla lokalen på Springarvägen 7, som i dagsläget innehåller 7 st lägenhetsförråd, till bostadsrätt. 
Stämman gav även styrelsen i uppdrag att bereda plats i källaren för att kunna flytta lägenhetsförråd 
från denna lokal. Därtill behövs ytterligare ett nytt källarförråd för den nya lägenheten. 
 
Några förråd kan iordningställas på ytor som föreningen disponerar, men detta räcker tyvärr inte. Där 
det är möjligt önskar nu styrelsen lösa bristen på yta genom att göra om de största lägenhetsförråden 
till mindre.  
 
5 st lägenheter på Springarvägen 1-5 berörs, alla med förråd i storleken 6-7 m². Övriga lägenheter i 
huset har förråd med en genomsnittlig storlek om 3,3 m². De två lägenheter i huset som haft allra 
minst förråd, motsvarande ca 1,5 m², erbjöds 2015 normalstora förråd i källaren på Tornslingan 1. 
Det är styrelsens önskemål att någon gång i framtiden kunna flytta tillbaka dessa förråd till ”rätt” hus. 
 
Även de två barnvagnsrummen på Springarvägen 3 respektive 7 föreslås byggas om för att kunna 
inrymma ett förråd vardera. Eftersom barnvagnsrummen är 5,3 meter djupa men bara 1,45 meter 
breda är det svårt att i dagsläget få in fler än 2-3 barnvagnar (behovet finns ej heller för plats till fler 
barnvagnar). Om ett nytt förråd byggs i den inre delen och får en dörr in mot trapphuset (ej bärande 
vägg) kan fortfarande 2-3 barnvagnar få plats men ytan kan nyttjas mycket mer effektivt. Se nästa sida 
för skiss. 
 
 
Hur byggs förråden om? 
Lite förenklat blir det att två stora förråd görs om till tre mindre. De nya förråden blir ca 3,5 m² 
vardera, vilket fortfarande är större än genomsnittet jämfört med de andra lägenheternas förråd i 
huset. De ombyggda förråden kommer att hålla en högre standard än tidigare med nymålade väggar 
och golv, stark LED-belysning samt kraftiga gallerväggar. 
 
Berörda medlemmar har blivit tillfrågade om de självmant ville gå med på förändringen, men alla har 
inte tackat ja varför frågan nu tas upp på stämman för avgörande. Hyresnämnden beslutade i ett 
liknande ärende 2015 att föreningar har rätt att minska ytan på förråden med kommentaren att det 
enligt svensk standard för bostäder endast brukar krävas cirka 1 m² förråd per rum i lägenheten. 
Detta kommer att överstigas med råge efter ombyggnationen. Fördelningen av förråd i föreningen har 
heller inte haft inverkan på andelstalen varför detta inte behöver beaktas. Det vill säga, en lägenhet 
med mycket stort förråd betalar inte högre avgift till föreningen än en likadan lägenhet med mycket 
litet förråd. 
 
På den extrastämma som hölls den 11 juni 2018, där bland annat detta ärende först togs upp, valde 
stämman att inte besluta ja eller nej i frågan utan skickade några frågor till styrelsen att besvara för 
att kunna fatta ett informerat beslut. Se frågor och styrelens svar på nästa sida. 
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1. När i tid kommer berörda medlemmar att behöva flytta sina förråd? 
Det är rimligt att tro att alla ombyggnationer av förråd måste ske i etapper, där två förråd i taget görs 
om. De två berörda medlemmarna får flytta sina saker till ett tillfälligt förråd, hantverkare målar om 
och bygger nya gallerförråd och sedan får medlemmarna flytta tillbaka sina saker till de nya förråden. 
Därefter fortsätter man med nästa två förråd osv. Det torde bli under augusti – december 2018. 
 
2. Var exakt kommer de nya förråden att ligga? 
De kommer ligga på precis samma plats som de ligger nu, bara det att två stora förråd görs om till tre 
mindre förråd. 
 
3. Kan man välja att ha kvar ett stort 6-7 m² stort förråd om man kan tänka sig att ha förrådet 

på annan plats i föreningen? 
Det korta svaret är nej. Det finns idag inte något överflöd av tomma ytor som lämpar sig till att göra 
nya stora förråd på, vilket också är anledningen till varför föreningen behöver bygga om några förråd 
för att göra plats för de som nu ska flyttas. De som får ombyggda förråd får dessutom större förråd än 
genomsnittet, så om någon medlem i föreningen ska erbjudas ännu större förråd bör det ur 
rättvisesynpunkt vara de medlemmar som idag har de minsta förråden. Det är också ur ett 
administrativt perspektiv bra om föreningen kan behålla principen att alla lägenheter har sitt  
lägenhetsförråd i samma hus som man bor i. 
 
4. Är det möjligt att lösa det så att berörda inte behöver flytta sina förråd två gånger? 
Föreningen har inte tomma lämpliga förråd som kan upplåtas som lägenhetsförråd. Det föreningen 
dock kan ordna med är temporära förråd dit berörda medlemmar kan flytta sina saker medans 
föreningen låter renovera och iordningställa de nya förråden. Endast för någon enstaka av berörda 
medlemmarna går det att erbjuda annat förråd till för att slippa flytta sakerna två gånger. 
 
Med det sagt kommer i princip alla medlemmar inom de närmsta åren att behöva flytta ut sina saker 
från sitt källarförråd till temporära förråd i takt med att föreningen utför underhåll och 
modernisering av källarna/källarförråden. 

 
 
Hur kommer det att se ut? 
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 Datum: 2018-06-28 
 Tid: 19.00 (avprickning 18.45, ta med ID-kort) 
 Plats: Föreningslokalen, källaren på Tornslingan 3 
 
1. Öppnande  
2. Godkännande av dagordningen  
3. Val av stämmoordförande  
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
5. Val av två justerare tillika rösträknare  
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  
7. Fastställande av röstlängd  
8. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 

8.1 Ombyggnation för fler/flyttade källarförråd (styrelsen) 
För bakgrund till punkten, se försättsblad som delades ut tillsammans med kallelsen. 
 
Förslag till beslut: 
att förråden till lägenheterna 02, 03, 05, 06 och 34 får byggas om till mindre förråd i storlek ca 3,5 m² 
samt att vid behov även barnvagnsrummen på Springarvägen 3 respektive 7 görs mindre för att skapa 
ett förråd i vardera med dörr in mot trapphusen 
 

9. Avslutande 


