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Medlemmarna i Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund kallas härmed till 
ordinarie föreningsstämma. 
  

Plats:  Kvarterslokalen 
 

Tid:  Måndagen den 2 juni 2014 kl.19.00 
 

Dagordningen: Enligt stadgarna §22 och ”Beslut om kollektiv 
anslutning av bredband”, se bifogat förslag. 

 

På uppdrag av styrelsen 
Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund 
2013-05-14/NP 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Då föreningen bjuder på förtäring vill vi veta om du/ni kommer. Var god fyll i 
nedanstående talong och lägg den i Styrelsens brevlåda eller maila svar till 
styrelsen@ladusvalan.se, senast söndagen den 26 maj 2014. 
 
Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund, föreningsstämma 2014-06-02 
 
Ja, vi kommer på föreningsstämman. Antal: ______ Lghnr: _______ 
 
Namn: _____________________ Adress: _______________________ 
 
Namn: _____________________ Adress: _______________________ 
 
Jag önskar specialmat (ex. glutenfritt eller vegetariskt): ______________ 
 
Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till 
styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets utgång. 
 
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare 
enligt lag eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet. 
Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. 
Endast en annan medlem, medlemmens make/registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med 
medlemmen får vara ombud. En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde.  
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Lund 2014-05-14 
 
På årsmötet den 2 juni skall vi behandla en punkt gällande 
”Beslut om kollektiv anslutning av bredband.” 
 
På förra årets årsmöte skulle vi ta beslut om vi ville ha kollektiv anslutning av bredband. 
Stämman beslutade då att återremitterade ärendet till styreslen, då det är många 
oklarheter hur man gör med befintliga avtal och andra aktörer. 
 
Det var många olika problemställningar som kom fram på förra årets årsmöte, som 
styrelsen har undersökt.  Det styrelsen kommit fram till är att det inte med de 
förutsättningar finns någon möjlighet idag att göra en kollektiv anslutning med de 
försutsättningarna. 
 
Därför har styrelsen förhandlat om vårt befintliga bredbandavtal med Ownit, som 
inneburit att vi sänkt kostnaden från 220kr/månad till 175 kr/månad för 100 Mbit/s. 
Nätet har också uppgraderas så de som kan teckna avtal för en högre hastighet upp till 
1000 Mbit/s för 399kr/månad. 
 
 
Styrelsen föreslår:  
 
att  vi avslår förslaget om att teckna kollektiv avtal gällande bredband. 
 
 
Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund 
 
Niklas Pettersson 
Ordförande 
 
 




