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Motion 1, Fönsterputsare, (Annette Hollstrand): 
”Det skulle vara bra om vi kunde hitta en fönsterputsare som kan hjälpa alla som är intresserade och även putsa 
fönstren i trapphuset.” 
 
Styrelsens svar: 
Medlemmarna ansvarar själva för fönsterputsning i de egna lägenheterna. Att samordna alla önskemål om vilket 
företag som ska anlitas, kostnader, när och hur osv fönsterputsning ska ske är en nästintill omöjlig uppgift för 
styrelsen. Föreningen kan inte heller beviljas s k rut-avdrag. Det enklaste och bästa är att grannar, sinsemellan, 
utbyter tips och råd om duktiga fönsterputsare.  
 
Styrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.  
 
Motion 2, Utnyttjande av källarutrymme, (Mats Gustafson): 
”I plan -3, ingång från 7B, finns dåligt utnyttjade utrymmen.  
Teknikrummet (utnyttjas endast för bredband och kabel-TV (samt skåp för elavläsning)  
Rum vid sidan av teknikrum och Värme/ventilationsrummet. 
Förslag att utnyttja teknikrum för extra förvaring/vinskåp (möjlighet finns för att täcka lägenhetsinnehavarnas 
behov) Enkel möblering av rummet för att kunna nyttja rummet.  
De som önskar nyttja rummet betalar: 
Kostnader för att iordningsställa rummet 
Löpande förrådshyra enligt norm. 
El-kostnader 
Varje person som har förvaring i rummet ansvar för egen försäkring.” 
  
Styrelsens svar: Det är idag oklart om det finns intresse/behov bland medlemmarna av ett bättre utnyttjande av 
teknikrummet. En enkel intresseundersökning bör därför genomföras. Därefter kan beslut fattas om ev åtgärder.  
 
Styrelsens förslag till beslut: Styrelsen ges mandat att genomföra en intresseundersökning. Eventuella åtgärder, 
löpande kostnader etc som ett resultat av medlemmarnas önskemål ska bekostas av de berörda medlemmarna. 
Dessa ska också själva ansvara för ev försäkring.  
 
Motion 3, Tider för störande arbeten, (Markus Rajala): 
”Nu under pandemin när många jobbar hemifrån är det påfrestande om det borras under dagtid. Det vore 
därför toppen med särskilda ”borr-tider” så möten kan förläggas därefter. Gäller såklart även för andra 
aktiviteter som eventuellt kan störa grannar.” 
 
Styrelsens svar: Styrelsen gör bedömning att en bestämmelse om ”borrtider” svårligen kan efterlevas. Men 
byggprojekt i en lägenhet ska anmälas till styrelsen och medlemmarna är skyldiga att informera grannarna i 
förväg. Detta enligt föreningens stadgar och ordningsregler som är tvingande för alla bostadsrättsinnehavare. 
Med god kontakt och information grannar emellan bör, för varje enskilt fall, bästa möjliga överenskommelser 
kunna träffas. Vid särskilda behov av avskildhet finns också en möjlighet för våra medlemmar att boka 
gemensamhetslokal i grannfastigheten.  
 
Styrelsens förslag till beslut: Motionen avslås. Årsstämman fattar beslut om reviderade, skärpta ordningsregler.  
 
 
Motion 4, Trädgårdsmöbler, (Ann och Jan Lindblad): 
”Inköp av några enkla trädgårdsmöbler till gemensamma gården. Skrev om samma sak 2020, fick till svar att 
man är rädd att det blir ett ”tillhåll”.  I samtal med grannar vet jag att fler ser det som en god ide att ha några 
möbler som står framme. Kan vi rösta om att prova i några månader och blir det problem tar vi bort möblerna. 
Vid gräsklippning kan vår familj ta på oss att flytta möblerna om vi får kännedom om gräsklippardag en till två 
dagar innan. Med tanke på pandemin ser det ut som att utomhusumgänge är det som kommer att gälla en bra bit 
in i 2021. Vilket också gör att möbler utomhus underlättar umgänge.” 
 
Styrelsens svar: Bänkar och bord, bekostat av föreningen, finns redan vid uteplatsen på plan -2. Föreningen kan 
inte förvarnas då gräsklippning ska ske. Ytterligare ett skäl till att utemöbler permanent inte bör placeras på 
föreningens gräsmatta är att hänsyn måste tas till boende på plan -2. 
 
Styrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.  
 


