
 
 
 

Kallelse till extra föreningsmöte för alla medlemmar med radgarage, 
onsdagen den 6 november kl 1900, Backatorpet 

Styrelsen för Backatorps samfällighetsförening kallar härmed alla medlemmar som har en 
parkeringsplats i något av samfällighetens radgarage till extramöte onsdagen den 6 
november kl 1900 i Backatorpet.  

Syftet med mötet är att ta ställning till styrelsens förslag om att tidigarelägga byte av samtliga 
tak på radgaragen till 2020 istället för 2025 som tidigare beslutats. Finansieringen föreslås 
göras dels med den fond som hittills byggts upp för byte av taken, kompletterat med ett 
banklån.  

En mer detaljerad beskrivning av bakgrunden till förslaget framgår på nästa sida. 

Dagordning på extra föreningsmöte 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare 
3. Godkännande att mötet utlysts i behörig ordning 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 
6. Styrelsens redovisning av förslag att byta radgaragetaken 2020 
7. Styrelsen föreslår mötet besluta att; 

a. Godkänna byte av samtliga tak på radgaragen under 2020 
b. Godkänna att finansiering av takbytet sker dels med egen fond och dels med att 

vi tar ett banklån på 1 300 000 kr med en amorteringslängd på 5 år 
c. Godkänna att avgiften per medlem i radgaragen höjs till 1050 kr/kvartal fr o m 

2 kvartalet 2020 
8. Mötets avslutande 

 

Observera att det endast är medlemmar som äger hus där parkeringsplats i radgarage 
ingår som är kallade till mötet. 

Om du själv är förhindrad att delta på mötet eller om ni är flera som äger huset kan ni använda 
bifogad fullmakt. 

 

Göteborg 2019-10-09 

Styrelsen för Backatorps Samfällighetsförening 

 



 
 
Bakgrund till styrelsen förslag till takbyte av radgaragetaken 

Det har skett en vattengenomträngning i taket i garageklubb 1 med bla svartmögel som följd. 
En akut tillfällig lagning av taket har skett till en kostnad av ca 4000 kr. Styrelsen har därefter 
gjort stickprovskontroller på ytterligare några tak i området och upptäckt samma typ av fel. 
Tex att plastskyddet på nockbrädan är trasigt, blöt nockbräda, takpappen är ej vikt vid 
ändarna, ruttna bärläkt mm.  

Vid den förra inspektionen år 2017 kontrollerades endast underlaget vid betongpannorna 
närmast hängrännorna och då bedömdes taket kunna hålla till år 2025. Mot bakgrund av den 
läcka som nu uppstått och den nya inspektionen som genomförts bedömer styrelsen att taken 
bör bytas så snart som möjligt. Risken är annars att fler vattenläckage sker genom taken. Vi 
måste då akut reparera dessa till onödiga kostnader. 

För att finansiera takbytet har vi hittills byggt upp en fond som till årsskiftet 2019/2020 
uppgår till 744 600 kr.  Vi har också tagit in ett nytt anbud för omläggning av taken. Priset är 
drygt 22 000 kr/garageplats, totalt ca 1 750 000 kr. Vi ser att anbudet är högre än 2017 men vi 
vill nu också att taket vid gavlarna skall förlängs med motsvarande en takpannas längd för att 
minska underhållskostnaden för fasaden vid gavlarna. Dessutom har material- och 
personalkostnaderna ökat mer än konsumentprisindex. För att finansiera takbytet behöver vi 
därför låna 1 300 000 kr. I lånet ingår en reserv för oförutsett. Vi vet ännu inte vilken 
låneräntan blir men har räknat lite högt med 4%.  Amorteringstiden föreslås bli 5 år så att 
lånet är betalt till 2025, dvs samma år som vi tidigare planerat för att byta taken. 

Jämförelsetabell kvartalsavgifter: 

Alternativ Kvartalsavgift Kommentar 
A  Nuvarande avgift 800 kr/ kvartal och hus Avgiften räcker ej för att 

byta tak 2025  
B  Avgift vid takbyte år 2025 
(inget banklån, fortsatt 
avsättning till fond) 

1050 kr/kvartal och hus Exempel på kvartalsavgift 
om byggkostnaderna stiger 
till knappt 5%/år till 2025  

C  Avgift vid takbyte år 2020 
(banklån  amortering 5 år med 
prel 4 % ränta) 

1 050 kr/kvartal och hus Räntan räknat på årsbasis. 
Kostnaden för räntan sjunker 
varje år pga amortering. 

 

Kommentar till tabellen: Kvartalsavgiften måste höjas med 250 kr för att för att vi skall ha 
pengar för takbyte även om det sker först 2025. I exempel B ovan framgår att kostnaderna för 
takbyte 2025 är ungefär lika stora som 2020 om byggkostnaderna ökar betydligt mer än 
konsumentprisindex vilket är det normala. Vi har räknat på en relativt hög ränta men har 
förhoppningar om att den blir lägre. Genom ett takbyte 2020 minskar risken för nya akuta 
reparationer och högre byggkostnader för taken. På köpet får vi en uppfräschning av hela vårt 
område. 


