
Samtyckesblankett 
Fönsterbyte 2018 

Vid frågor kontakta styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan    www.hannarydh.se 
eller via e-post    styrelsen@hannarydh.se 

Samtyckesblankett från HSB Brf. Långpannan och viktig 

information om fönsterbyte 

Vid extra föreningsstämman den 2018-03-20 redovisades styrelsens förslag till fönsterbyte i nytt 

utförande. 

Mer utförlig beskrivning av ändringarna har delats ut i allas brevlådor i ett häfte (36 sidor). 

Bilaga: kort sammanfattning av åtgärdsförslag daterat 2018-02-26 samt exempel på fönster. 

 

Planerade åtgärder vilka du som boende berörs av 

Sammanfattade information om styrelsen utredning och förslag enligt punkt 10 i kallelsen 

§ 10 Av styrelsen anmälda ärenden – Beslut om styrelsens förslag om fönsterbyte 

• I samband med fönsterbyte kommer förändringar inom lägenheten att uppkomma. 

Medlem skall lämna sitt samtycke till denna förändring. Förändringarna har redovisats 

muntligen under §10 och i utdelad skrift ”Kallelse extra föreningsstämma 2018 - 

Fönsterbyte & Stadgeändring i andra läsningen” som också biläggs stämmoprotokollet. 

 

Genom denna information har ni tagit del av styrelsens och föreningsstämmans beslut gällande 

ombyggnad. 

 

Vänligen 

Styrelsen för HSB Brf. Långpannan 



2018 

Styrelsen i HSB Brf. Långpannan begär härmed om ditt samtycke. 

I detta fall samtycke ej lämnas kommer bostadsrättsföreningen att ansöka om Hyresnämndens 

tillstånd att få utföra åtgärderna, och du kallas om motpart. Detta kommer att skapa 

merkostnader för bostadsrättsföreningen och försening i processen. 

Avslutningsvis i denna beskrivning finns en talong där vi ber dig underteckna och lämna 

samtycke/godkännande till åtgärderna. 

Ditt godkännande önskas åter i föreningsbrevlådan i tvättstugan, senast den 2018-03-31. 

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta, 

 Projektledare Peter Edström (Fastighetsägarna) 08-617 77 60 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

HSB Brf. Långpannan behöver ditt svar senast den 2018-03-31 

Samtycke/Godkännande 

Avser ombyggnadsåtgärder i min lägenhet presenterade i bilagt dokument daterat 2018-02-26 

Notera nedan genom att kryssa för om ni samtycker till redovisade åtgärder 

Ja, jag/vi samtycker till redovisade åtgärder. 

Nej, jag/vi samtycker inte till redovisade åtgärder. 

Ägs lägenheten av flera medlemmar ska samtliga skriva under blanketten 

Lägenhetsinnehavarens namn  

Adress  

Lägenhetsnummer (1-180)  

Telefonnummer  

Texta tydligt! 

2018 -           -      

 

 

…………………………………………………..  ………………………………………………..  ………………………………………………….. 

Undertecknande/Namnteckning 

 

…………………………………………………..  ………………………………………………..  ………………………………………………….. 

Namnförtydligande 


