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Malmö 2010-01-08 
 
 
 
Kallelse till extrastämma med anledning av stundande elrenovering 
 
Härmed kallas du som är medlem i brf Bernstorp till extrastämma 
Måndagen den 25 januari 2010 kl 19.00 
Plats: Föreningens lokal i källaren, rakt under ingången från V. Rönneholmsvägen 79A. 
 
Styrelsen har två motioner för beslut vilka presenteras i dagordningen. I dagordningen ingår också val av 
extern revisor för år 2009. 
 
Välkommen! 
/Styrelsen BRF Bernstorp 
 
Bilaga: Dagordning och styrelsens motioner 
 
 
 
 
Informationsmöte inför extrastämman: 
Ett informationsmöte kommer att hållas onsdagen den 13 januari, i föreningens lokal i källaren.  
Innan mötet kommer några sidor övergripande information att delas ut. 
På mötet kommer också en representant från den tilltänkta elrenoveringsfirman att finnas på plats.  
 
Styrelsen kommer redovisa bakgrunden, den tilltänkta finansieringen och övergripande planerna för 
elrenoveringen. Vi kommer också gå igenom motionerna.  
Under mötet kommer vi även i detalj gå igenom vilka moment du kan påverkas av som enskild 
lägenhetsinnehavare. Tex hur arbetet påverkar din elförsörjning, vilka eventuella kostnader jordade uttag kan 
innebära för dig som enskild medlem (och som inte täcks av föreningen enligt det förslag som läggs fram), 
vilka tillvalsmöjligheter som finns etc.  
Det kommer att finnas gott om tid för frågor. 
 
Övergripande mötesanteckningar från detta möte kommer finnas tillgängliga på hemsidan från och med 
söndagen den 17 januari för de som inte har möjlighet att närvara på informationsmötet. 
 
Punkt 9 på agendan till extrastämman kommer att utgöra en sammanfattning av det som presenteras och 
framkommer under informationsmötet. 
 
 
Brf Bernstorps styrelse 
Anders Nelving, ordförande  lgh 441, tel: 040-26 10 02 / 0709-75 67 77 (nås per telefon efter kl 19) 
Carl-Johan Krusell, sekreterare lgh 242, tel: 040-18 56 05 / 0703-08 12 22 
Malin Vikström, kassör  lgh 221, tel: 0705-889996 
Anders Melander, suppleant  lgh 133, tel: 040-91 12 99 
Elisabeth Vestermark, suppleant lgh 143, tel:  

Kallelse 
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Extrastämma Brf Bernstorp 25/1 2010 
 
1 Stämmans öppnande av den styrelsen utsett 
2 Fastställande av röstlängd 
3 Godkännande av dagordning 
4 Val av ordförande vid stämman 
5 Anmälan av mötesordförandens val av protokollförare 
6 Val av två justeringsmän 
7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 
8 Val av extern revisor gällande år 2009 
9 Sammanfattande presentation över bakgrund och genomförande av elsanering 
10 Anmälda ärenden 
 Motion 1) Elrenovering av samtliga medlemmars lägenheter 
 Motion 2) Installation av kopparledningar 
11 Stämmans avslutande 
 
 
 
Motion 1: Elrenovering av samtliga medlemmars lägenheter på föreningens bekostnad 
Bakgrund: Livslängden på elinstallationer sätts av försäkringsbolag och fackexpertis till 50 år. Elledningarna i vårt hus är 
i många fall > 60 år.  
Styrelsen prioriterar säkerhet, och säkerhet är aldrig starkare än dess svagaste länk. För att säkerställa att hela vårt hus – 
samtliga egna lägenheter och alla gemensamma utrymmen - blir elrenoverat till modern standard föreslår styrelsen att 
elrenovering av medlemmarnas egna lägenheter också sker på föreningens bekostnad i samband med att renovering sker 
av de utrymmen / den infrastruktur som föreningen enligt stadgarna ansvarar för. 
 
Styrelsens förslag: 

1a) Styrelsen föreslår att samtliga lägenheter i föreningen elrenoveras på bekostnad av föreningen.  
I renoveringen ingår installation av jordfelsbrytare samt utbyte och nyinstallation av samtliga 
originalinstallationer. Vidare ingår tilläggsinstallationer ur tillvalsprislista till en kostnad av 750:- inkl moms. 
(t.ex extra utanpåliggande uttag etc.)  
Privata påbyggnadsinstallationer som är installerade i medlems lägenhet och som inte godkänns av utsedd 
entrepenadfirma avlägsnas och ersätts inte av föreningen.  
Tilläggsinstallationer utöver basutbudet kan ske på egen bekostnad och kommer att erbjudas till samtliga 
medlemmar enligt en separat tillvalslista. 
Installationen sker via nya stamledningar som dras i trapphuset. 
1b) Styrelsen föreslår att de medlemmar som redan har komplett elrenoverade lägenheter enligt den standard 
föreningen under 1a föreslår ersätts med ett schablonbelopp som beror på lägenhetens storlek, se tabell nedan.  
Utbetalning sker endast under förutsättning att godkänd besiktning erhålls utav föreningen utsedd firma och att 
föreningen endast belastas av besiktningsavgiften för den aktuella lägenheten. För att utbetalning ska ske krävs 
också uppvisande av fakturor/kvitto för en sådan renovering på ett totalt belopp lika med eller överstigande 
ersättningen. 
 

Lägenhet, antal rum Ersättning 
1 RoK 3500 SEK 
2 RoK 4000 SEK 
3 RoK 4500 SEK 
3,5 RoK 5000 SEK 
4,5 RoK 5500 SEK 

 
 

Dagordning 
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Motion 2: Installation av kopparledningar för bredband 
Bakgrund: I samband med att entreprenörer får tillgång till varje lägenhet i samband med elrenovering så finns det 
synergieffekter att även passa på att göra andra installationer.  
En av dessa är installationen av den infrastruktur som möjliggör för framtida lösningar för tex IP telefoni, bredband och 
digital TV. Detta kan ske antingen genom att lägga in infrastrukturen tillsammans med de nya elstammarna alternativt 
utnyttja de gamla elledningskanalerna.  
De rekommendationer styrelsen har fått genom att kontakta såväl dataleverantörer som elinstallatörer är att det i dagsläget 
räcker med en kopparinstallation, sk ”fiber” bedöms inte behövas. 
 Baserat på två offerter uppskattas kostnaden för ett kopparnät och extraanslutningar enligt 2a) till mellan 80.000:- och 
100.000:- 
 
Styrelsens förslag: 
2a) Att i samband med elrenoveringen dra in ett kopparnät för bredband/multimedia till samtliga lägenheter och lokaler i 
föreningen.  
Exakt placering av nätanslutningsjacket sker enligt beslut som fattas i samråd av styrelsen och elinstallatörsfirman 
2b) I samband med installationen av kopparnät för varje medlem bekosta installationen av ett extra eluttag i anslutning till 
nätanslutningen / jacket. 


