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Kallelsen med dagordning för ordinarie föreningsstämma 

 
 

19 December 2019 kl. 18:00 
S:t Petrus Syrisk Ortodoxa Kyrka 

Hallonbergenplan, 8 
 
 

Förslag till dagordning 
 
§1 Stämmans öppnande 

 
§2 Godkännande av dagordning 

 
§3 Fastställande av röstlängd 

 
§4 Val av ordförande vid stämman 

 
§5 Anmälan av ordförandes val av protokollförare 

 
§6 Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera 

protokollet 
 

§7 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 
 

§8 Styrelsens årsredovisning 
 

§9 Revisorernas berättelse 
 

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning 
 

§11 Beslut om resultatdisposition 
 

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
 

§13 Arvode åt styrelsen och revisorerna 
 

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 

§15 Val av revisorer och suppleanter 
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§16 Val av valberedning 
 

§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner från medlemmar. 
 
1. Motion att tillåta byggande av terrass 
 
Se bilaga 1 
 

§18 Stämmans avslutande 
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Bilaga 1 
 
Inkommen motion: 
 
Motion att tillåta byggande av terrass 
I föreningen finns det ett antal terrasser byggda i anslutning till existerande balkonger i 
markplan. Denna motion yrkar att lägenhetsägare tillåts att bygga liknande terrasser där det 
är möjligt. 
Emma Sjökvist 
 
Styrelsens svar: 
 
På föreningens fastighet finns 3 terrasser på mark. Terrasserna på mark på baksidan av 
Logdansvägen 36 och 38 är byggda i anslutning till lägenheter utan balkong, som en 
ersättning för avsaknad av balkong. De större lägenheterna i föreningen har alla en balkong. 
Ett undantag är de 3 lägenheter, på baksidan av Logdansvägen 2-6 som har en altan ovan 
mark, utanför sin balkong. Dessa byggdes under förvaltartiden utan bygglov. 
 
Styrelsen bedömer att det inte är aktuellt att tillåta byggandet av fler altaner/terrasser av flera 
skäl: 
 

 Gränsdragningsproblem. Vem ska ges/inte ges tillåtelse att bygga? Vilka principer ska 
gälla? Hur högt ovan mark ska anses vara en altan? När blir en terrass en altan? När 
blir en altan en balkong? Om man får bygga altan utanpå sin balkong, är det då tillåtet 
för alla att bygga ut sin balkong? 
 

 Föreningens, och därmed alla medlemmars, mark tas i anspråk av enskilda 
medlemmar. 
 

 Generellt krävs bygglov från kommunen för liknande byggnationer. 
 
Styrelsen yrkar, utifrån ovanstående motivering, avslag på motionen gällande begäran om att 
ge tillstånd till fler terrass- och/eller altanbyggen. 
 
 


