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Protokoll	  fört	  vid	  sammanträde	  med	  
Bostadsrättsföreningen	  Ymer	  u.p.a.	  

i	  Uppsala	  den	  22	  Okt.	  1923.	  
	  

§1	  
Sammanträdet	  öppnades	  Kl.	  7.20	  e.m.	  av	  styrelsens	  ordf.	  E.O.	  Eriksson	  som	  hälsade	  de	  
närvarande	  välkomna.	  
	  

§2	  
Ordf.	  meddelade	  att	  styrelsen	  infodrat	  anbud	  å	  uppförande	  av	  föreningens	  bostadshus,	  samt	  att	  
7	  nbud	  avgivits	  det	  lägsta	  lydande	  å	  227.000	  Kr	  och	  det	  högsta	  å	  336.000	  Kr,	  den	  lägsta	  
anbudsgivaren	  hade	  efter	  sedan	  anbudet	  avgivits	  förklarat	  sig	  icke	  kunna	  anskaffa	  borgen	  för	  
anbudets	  fullgörande.	  
	  

§3	  
Med	  anledning	  av	  de	  högsta	  anbuden	  som	  avgivits	  hade	  ingenjör	  Lindsjö	  vid	  sammanträde	  med	  
styrelsen,	  framfört	  möjligheten	  av	  att	  föreningen	  själv	  handhaver	  byggnadsarbetet	  med	  
sakkunnig	  person	  som	  arbetsledare.	  Ingenjör	  Lindsjö	  som	  var	  närvarande	  vid	  sammanträdet	  
lämnade	  en	  del	  upplysningar	  hur	  arbetet	  borde	  ordnas	  för	  att	  kunna	  nedbringa	  kostnaderna	  och	  
trodde	  han	  att	  kostnaden	  icke	  skulle	  komma	  att	  överstiga	  265.000	  Kr.	  vartill	  skulle	  komma	  
kostnaden	  för	  gas,	  vatten	  och	  lyse.	  Sedan	  frågan	  en	  stund	  debatterats	  beslöt	  sammanträdet	  att	  
genom	  namnupprop	  avgöra	  frågan	  om	  arbetet	  redan	  nu	  skulle	  påbörjas	  eller	  om	  anstånd	  skulle	  
göras	  till	  lämpligare	  tidpunkt.	  Vid	  därefter	  föreslagen	  omröstning	  beslöts	  med	  20	  röster	  mot	  3,	  
att	  omedelbart	  företaga	  åtgärder	  för	  arbetets	  påbörjande.	  Herr	  Karlberg	  lämnade	  några	  
uppgifter	  över	  kalkylerade	  kostnader	  per	  år	  och	  lägenhet	  och	  trodde	  han	  att	  dessa	  skulle	  belöpa	  
sig	  på	  omkr.	  720	  Kr.	  Så	  till	  ing.	  Lindsjö	  framställd	  fråga	  huruvida	  han	  vore	  villig	  att	  åtaga	  sig	  
ledningen	  av	  arbetet	  förklarade	  han	  sig	  villig	  därtill	  om	  föreningen	  eventuellt	  ville	  reflektera	  
därpå.	  Med	  anledning	  av	  att	  de	  inkomna	  anbudens	  storlek	  beslöt	  föreningen	  att	  icke	  antaga	  
något	  av	  dem	  utan	  uppdra	  åt	  styrelsen	  att	  antaga	  lämplig	  arbetsledare	  och	  att	  tillsammans	  med	  
honom	  låta	  utföra	  byggnadsarbetet.	  
	  

§4	  
Enär	  de	  medel	  som	  förut	  uttaxerats	  icke	  vara	  tillräckliga	  att	  bestrida	  de	  förberedande	  utgifterna	  
beslöts	  att	  uttaxera	  ytterligare	  20	  Kr.	  per	  medlem	  att	  vara	  inbetalda	  till	  1	  November.	  
	  

§5	  
För	  inbetalning	  av	  insatserna	  beslöts	  att	  hålla	  uppbörd	  den	  31	  Okt.	  och	  2	  Nov.	  Insats	  som	  icke	  
inbetalades	  till	  denna	  tid	  skulle	  förräntas.	  
	  

§6	  
Medlem	  som	  eventuellt	  icke	  ville	  infria	  sitt	  medlemskap	  skulle	  till	  styrelsen	  inlämna	  sin	  
utträdesansökan	  senast	  den	  26	  Okt.	  
	  

Uppsala	  som	  ovan	  
Th.	  Lundin	  

Sekr.	  
	  
Justeras:	  
Albert	  Jansson	  
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