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ITTOnMATION TILL BOENDE PA TecNERGATAN 19,
CAUNDE BnT TecNERGATAN 19

Vi vill med denna skrivelse informera alla Er som bor hiir pi Tegndrgatan l9 om vad vi i
styrelsen fcir vir bostadsrZittsforening har jobbat med under hosten och vad som kommer att
ske den nlirmaste tiden.

Vad vi har gjort
1. Under hosten 2000 har vi gitt runt och frhgat alla liigenhetsinnehavare huruvida intresse
fcirelegat for att kopa sin hyresriitt vid en eventuell ombildning till bostadsriitter. Di de flesta
var intresserade skickade vi in ans<jkningshandlingarna till PRV giirlande bildandet av
bo stadsriittsfiirening.

2. I oktober 2000 bildas "Brf Tegn6rgatan 19".

3. Vi kontaktar viirden och talar om att det har bildats en bostadsriittsflorening.

4. Vi skriver kontrakt med SBC, Svenska Bostadsriitters Centralorganisation, som sysslar med
ombildningar av hyresriitter till bostadsriitter. SBC tir en av Sveriges mest anlitade
organisationer for detta tindam6l och de kriiver inget arvode forriin en eventuell afftir iir klar.

Vad som kommer att ske den narmaste tiden
L Vi skall skicka in en "intresseanmiilan/hembudsforklaring" till Stockholms Tingsriitt, som
niir den iir registrerad ger oss fdrkopsriitt vid en eventuell forsiiljning av fastigheten. F<jr att
hembudsforklaringen skall bli registrerad kriivs att 213 av alla liigenhetsinnehavare skriver
under en intresseanmiilan.

OBS! Namnunderskriften for denna "intresseanmdlan" tir inte pA n6got siitt bindande for att
man miste kopa sin liigenhet vid ett eventuellt ombildande till bostadsriitt.

De vi behover underskrift av alla Er som fortfarande 6r intresserade av en
bostadsriittsombildning, kommer vi att gi runt till var och en, mindagen den 22ze januari
mellan klockan 19.00-21.00. Ni som inte kommer att vara hemma denna kviill och iir
intresserade, var v[nliga och kontakta Nils Montan pA 5 tr, telefon 08-102414, snarast mrijligt.

2. Under vecka 4 kommer SBC presentera ett ftirslag pi hur ett eventuellt bud pi vir fastighet
skulle kunna se ut. Vi i styrelsen, och alla andra intresserade, tar sedan stiillning till om vi
tycker det hela verkar rimligt. Niista steg blir sedan att ta kontakt med viirden, Orginat AB, fcir
att se om de iir intresserade av att srilja till det pris vi kommit fram till.

Slutligen, om en forsliljning eventuellt skulle komma att bli av kommer SBC skcita hela den
administrativa biten och iiven gora alla ekonomiska kalkyler for oss hyresgiister. Det iir forst
di, efter att SBC riknat fram en si kallad ekonomisk plan fdr vir fastighet, som vi hyresgiister
har att ta st2illning till om vi verkligen vill ombilda v6ra hyresriitter till bostadsriitter.

Med v?inlisa hiilsninsar
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