
Bostadsrättsföreningen Vita Stränder 
 
 
 
Yrkande 
Styrelsen yrkar på att  medlemmarna ska besluta om  

 

att uteplatser till lägenheter i markplan på föreningens fastighet enligt Bilaga 1 ska 
upplåtas med bostadsrätt, till exklusivt nyttjande för respektive bostadsrättshavare 
utan begränsning i tid. 
	
att upplåtelseavtal för lägenheter i Parhusen kompletteras med beskrivning över 
upplåten tomtyta enligt Bilaga 2. 

att P-platserna P6-1 och P6-2 (som inte existerar men upplåtits) till lägenheterna 49-
1001 och 49-1002 ersätts med platser vid garagen P1 och P2 enligt vad som framgår 
av Bilaga 3. Dessa nya P-platser ska upplåtas med bostadsrätt, till exklusivt 
nyttjande av respektive bostadsrättshavare utan begränsning i tid. 

att de förråd som framgår av ritningar i Bilaga 4 ska upplåtas med bostadsrätt, till 
exklusivt nyttjande av respektive bostadsrättshavare utan begränsning i tid. 

 

Ovanstående yrkanden påverkar inte ägande (ägandeandelstal) eller årsavgift 
(andelstal) i föreningen.  
 
Innebörden av att en yta upplåts som bostadsrätt är att den nyttjas exklusivt av 
bostadsrättshavaren utan begränsning i tiden och att underhåll mm regleras i stadgar 
och bostadsrättslagen. 
 
Höllviken 210526 
Styrelsen Vita Stränder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Svarstalong  
Jag/vi godkänner styrelsens yrkande avseende BRF Vita Stränder 

att uteplatser i markplan (avser lägenheterna 47-1001, 47-1002, 49-1001, 49-1002, 
55-1001, 57-1002) upplåts som bostadsrätt tillhörande respektive 
bostadsrättslägenhet som uteplatserna idag ligger i direkt anslutning till enligt Bilaga 
1 i Yrkande,  

att den beskrivning över tomt tillhörande respektive lägenhet i parhusen, och som 
framgår av Bilaga 2 i Yrkande, är den tomt som upplåtits till respektive lägenhet.  

att lägenheterna 49-1001 och 49-1002 får P-platser på gavlarna av garagen P1 och 
P2 enligt Bilaga 3 i Yrkande upplåtna som bostadsrätt tillhörande respektive lägenhet 
samt  

att förråd i anslutning till garagen och parhusen upplåts som bostadsrätt till de 
lägenheter som framgår av Bilaga 4 i Yrkande.  

 

      JA     NEJ       (kryss i ruta). 

Det är viktigt att samtliga bostadsrättshavare skriver under! 

Lägenhetsnummer: ____________ 

 

___________________________________________________________________ 

Namnteckning samtliga bostadsrättshavare  

 
___________________________________________________________________ 
Namnförtydligande samtliga bostadsrättshavare  

Vänligen skicka undertecknad svarstalong antingen som scannad kopia eller 
fotograferad kopia med e-post eller med vanligt brev senast 2021 06 02. 

Till 
Brf Vita Stränder genom/ Lovisa Malmberg, jurist 
	
Mail adress: lovisa.malmberg@bredablickgruppen.se 
Postadress: Lovisa Malmberg, Bredablick Förvaltning, Box 243, 20122 Malmö. 
 
 
	


