
Rapport från 
köpstämma på Kastanjegården

Köpstämman den 16 september ajournerades
Köpstämman 16 september ajuornerades (sköts upp) till nästa dag med motiveringen att konsulten ville kon-
trollera att de inlämnade återkallelserna av fullmakt var äkta. Därefter följde en hetsig diskussion där Lokala 
Hyresgästföreningens styrelse fick utstå anklagelser och kände sig påhoppade.

Köpstämman fortsatte den 17 september
Styrelsen för Lokala Hyresgästföreningen hade kallat in medborgarvittnen till den ajournerade köpstämman 
eftersom vi känt oss utsatta på grund av den hätska stämning som rådde kvällen innan. Medborgarvittnena 
har nu av bostadsrättsföreningen anklagats för hets mot folkgrupp, hot och glåpord, samt för att ringa på 
flera dörrar och på så sätt störa hyresgäster i fastigheten. 

Detta är vad som verkligen hände:
► De första medborgarvittnena är på plats från klockan 19.00, därefter anländer fler som ska övervaka 
själva köpstämman som börjar klockan 20.30. Bland medborgarvittnena finns Hyresgästföreningen Region 
Stockholms ordförande Terje Gunnarson, Hyresgästföreningens jurist Bengt Öhman och Svenska Bostäders 
vice ordförande Therese Lindberg.

► Konsulten Torsten Kai-Larsen anländer klockan 20.30 och avprickning sker framför ingången till träfflokalen.

► Terje Gunnarson har en fullmakt från en styrelsemedlem i Lokala Hyresgästföreningen att företräda 
henne på stämman, men släpps inte in. Inte heller kontraktsinnehavaren jurist Bengt Öhman eller represen-
tanten för hyresvärden, Therese Lindberg tillåts komma in i lokalen. Utan att protestera ställer sig dessa tre 
personer tillsammans med de övriga medborgarvittnena. 

► De 20-tal medborgarvittnen som fanns på plats stod hela tiden utanför lokalen för att ge sitt stöd och för 
att iaktta händelseförloppet under kvällen. De knackade på två boendes dörrar under kvällen – i båda fallen var 
det på lägenhetsinnehavarnas uppmaning. Medborgarvittnena uppträdde helt korrekt och utan anmärkningar. 
Hyresgästföreningen Region Stockholms ordförande Terje Gunnarson går i god för medborgarvittnena.

► Under pågående möte går mötesdeltagare ut ur och in i lokalen. Även mötesordföranden Torsten Kai- 
Larsen försvinner två gånger utan att avsluta mötet. När representanter från Lokala Hyresgästföreningen 
ställer frågan; Är mötet avslutat? till Jonas Fermelin, ordförande i bostadsrättsföreningen får de inget svar. 
Hyresgästföreningens representanter stannar kvar.

► Köpstämman håller på till strax före midnatt. Då förklarar konsulten Torsten Kai-Larsen att det inte är 
möjligt att räkna rösterna. Han uppmanar bostadsrättsföreningen att via e-post begära förlängning av besluts-
tiden hos Svenska Bostäder. Sedan säger han; Hej då och försvinner därifrån.

►Representanterna för Hyresgästföreningens är de sista att lämna lokalen
 Något besked om hur rösträkningen utfallit kan vi inte lämna eftersom konsulten,      
Torsten Kai-Larsen och Jonas Fermelin, ordförande i bostadsrättsföreningen valde 
att lämna mötet utan att ge oss något besked.


