
 
Brf. Brandmästaren 20 

Jungfrugatan 22 
114 44 Stockholm 

 
Kallelse till extrastämma i Brf Brandmästaren 20 

  
Dag: Tisdagen den 16 december, 2014 
Tid:  19.00 
Plats: Samling i entrén, trapphuset  
 
De medlemmar som inte kan närvara kan anlita ombud genom fullmakt i enlighet med de 
regler som framgår av stadgarna: 
http://brandmastaren20.bostadsratterna.se/foreningen/stadgar 
 
DAGORDNING 

 
1. Stämmans öppnande 
2. Godkännande av dagordningen  
3. Val av stämmoordförande  
4. Val av protokollförare  
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
7. Fastställande av röstlängd (närvarande och fullmakt) 
8. Av styrelsen till extrastämman hänskjutna frågor:  
 

1 – Motion, enligt bilaga, från Johan von Heijne om att anlägga dörr i fasaden 
mot gården. Ritningar utdelade i brevinkast samt finns tillgängliga på 
föreningens hemsida. 

 
Styrelsen tillstyrker ovanstående motion om öppnande av dörr mot innergården. 
Tillstyrkandet baseras på erhållet bygglov från Stadsbyggnadskontoret. 
Anledningen till styrelsens bifall är att åtgärden, i enlighet med bygglov och 
inlämnade ritningar, är i enlighet med befintligt utseende, befintlig byggnationer 
och karaktär på fastigheten och innergården 

 
2 – Motion, enligt bilaga, från Johan von Heijne om att anlägga uteplats på 
gården i anslutning till dörr i fasaden. Ritningar utdelade i brevinkast samt finns 
tillgängliga på föreningens hemsida. 

 
Styrelsen tillstyrker ovanstående motion i enlighet med inlämnade ritningar. 
Uteplatsen får dock uppföras först efter att överenskommelse och avtal rörande 
föreslagen uteplats träffats mellan Johan von Hejne alternativt ny 
lägenhetsinnehavaren och styrelsen. 

 
9. Stämmans avslutande     

 
Styrelsen Brf Brandmästaren 20 



Motioner till extrastämma Brandmästaren 20  Johan von Heijne 

 
 Motioner till extrastämma Brandmästaren 20 Johan von Heijne  

 
 
 
 
Motion 1.  
Bostadsrättsinnehavaren till lägenhet A 1001 ges tillstånd av stämman att mot innergården slå upp 
en dörr genom fasaden ut mot innergården. Detta i enlighet med gällande ritningar (se bilaga 1) samt 
bygglov (se bilaga 2).  
 
Motion 2.  
Bostadsrättsinnehavaren till lägenhet A 1001 ges tillstånd av stämman att på innergården, i 
anslutning till fasaden intill lägenheten, bygga en altan med måtten 4,2 meter (längs fasaden), och 
1,86 meter (ut från fasaden) och 15 cm i höjd (se bilaga 1). Detta i enlighet med ett kommande 
upplåtelseavtal mellan föreningen och lägenhetsinnehavaren. 
 
Stockholm den 20 november 2014 
 

 
Med vänlig hälsning,  
Johan von Heijne 














