
Motion till styrelsen på brf Birgers gården.  
 
Lov för att öppna upp en dörr i linje med balkongerna ovanför.  
(Identiskt det tidigare beviljade bygglovet som löpt ut)  
 
Jag har köpt lägenheten på bottenvåningen i gårdshuset på Birger Jarlsgatan 99C. Den enda 
lägenheten som tyvärr inte har någon uteplats. Idag har jag fått ett nytt bygglov beviljat i 
exakt samma utformning som tidigare.  
Vid köpet hävdade både säljare och mäklare att det utgångna bygglovet bara var att förnya 
för att få öppna upp för en dörr likt som de andra lägenheterna på botten mot gård har fått 
göra. Detta var ett krav för att jag skulle köpa lägenheten.  
 
Jag tycker fördelarna med att även jag ska få ha en uteplats likt alla andra skulle göra att 
gården ser enhetlig och trevlig ut samt att det är väldigt fint och inbjudande med en trevlig 
uteplats samt att det höjer värdet. Jag är helt fritt öppen till att anpassa mig till era alla 
önskemål om hur detta ska se ut och hur vi ska gå till väga.  
 
Enligt Fästab, som tidigare utfört liknande arbete hos er kommer arbetet innefatta en halv 
arbetsdag. Detta som ni vet, kan påverka ljudnivån aktuell dag.  
Jag kan anpassa byggnationen i samråd med Fästab för att minimera eventuella 
störningsmoment. Förmiddag eller eftermiddag.   
Fästab ser till att städa rent och ansvarar för bortforsling av allt material. 
Fästab har garantier om det mot förmodan skulle uppstå något problem.  
Fästab ansvarar för att återställa i fasad och de har grundligt förklarat för mig hur detta går 
till.  
 
Jag som medlem i föreningen skulle uppskatta om jag likt övriga medlemmar får samma 
förutsättningar för att genomföra detta.  
 
Frågelista till föreningen  
 

1. Finns det möjlighet för mig att få göra detta?  
2. Önskemål om när ni vill att detta ska äga rum?  
3. Om tveksamheter kring detta, varför?  
4. Finns det något jag personligen kan göra för att underlätta för de övriga 

medlemmarna under bygget? 
 
Min åsikt i detta är att det skulle kännas rättvist att jag ska få genomföra byggnationen. Kan 
inte förstå varför övriga medlemmar inte skulle vilja rösta JA för detta då jag, likt övriga som 
har uteplatser, takterrasser och balkonger att sitta och få njuta på skulle tycka att det är lika 
trevligt.  
Jag är väldigt flexibel, hör gärna till allas önskemål innan detta ingrepp. Om jag dessvärre får 
att majoriteten av medlemmarna röstar nej kommer jag att sälja lägenheten i befintligt skick. 
Då förutsättningarna för köpet var att denna byggnation var genomförbar genom att endast 
förnya bygglov så skulle jag känna att jag tagit del av felaktig information.  
 
Vid övriga frågor kring detta får man gärna kontakta mig. 
 
Teresepaavola@hotmail.com  
Mobil 0702421514  
 
Med vänliga hälsningar,  
Terese Paavola  



 
 


