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Inkomna motioner till föreningsstämman 2019 med styrelsens svar 
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Inkomna motioner med styrelsens förslag till 
stämmobeslut 

Fem motioner har inkommit till årets föreningsstämma: 
 

1. Motion om cykelställ / Elisabeth Kaudern 6B 
 

2. Planering vid lekplatsen / Karin Nilsson 3A 
 

3. Hissar / Margareta Östeby Jonasson 1C 
 

4. Social kommitté / Rolf Hedberg 1D 
 

5. Trädplanering / Sirje Hedberg 1D 
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Inkomna motioner till föreningsstämman 2019 med styrelsens svar 

Motion nr 1 
Medlem 
Namn:  Elisabet Kaudern Tfn:  0322 51490 
Plangatan 6B Lägenhetsnr:  1101 

Ärende 
Cykelställ 

 Jag föreslår att 

Eftersom det inte blir någon 4:e våning inom en överskådlig tid och därmed 
byggarbetsplats, så vill jag att det sätts upp skydd över våra cykelställ. Det finns 
fina med glastak så de ”syns” inte så mycket. 

Styrelsens svar 

Styrelsen ställer sig positiv till motionens innebörd men föreslår att stämman 
beslutar avvakta tills beslut om påbyggnad avgörs. Styrelsen tar med denna 
fråga i framtida utformning av gårdarna. 

Motion nr 2 
Medlem 
Namn:  Karin Nilsson Tfn:  0709-532295 
Plangatan 3A Lägenhetsnr:  1001 

Ärende 
Buskar kring Lekplatsen 

 Jag föreslår att 

Ta bort de vresrosor som är planterade på utsidan av staketet vid gungorna.  

Vresrosorna får långa (ca 2 meter) årsskott som hänger in över  

lekplatsen och även mot gräsmattan. De är extremt taggiga och  

otrevliga. Långa rotskott växer även upp ur gräsmattan på sommaren. 

Plantera istället t ex ölandstok som blommar vackert hela sommaren. Finns i 
flera olika färger om man inte bara vill ha gula. 

Styrelsens svar 

Styrelsen ställer sig positiv till motionen att ta bort vresrosorna och återplanering i 
någon form. 

Motionen anses därmed besvarad. 

Motion nr 3 
Medlem 
Namn:  Margareta Östey Jonasson Tfn:  0707-968904 
Plangatan 1C Lägenhetsnr:  1001 

Ärende 
Hissar 
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Inkomna motioner till föreningsstämman 2019 med styrelsens svar 

Jag föreslår att 

styrelsen undersöker möjligheter att få hissar installerade, med eller utan 
samband med byggande av en 4:e våning. Villkoren har ju ändrats, som vi 
hörde ordföranden berätta om vid extrastämman. 

Styrelsens svar 

Styrelsen har tagit del av motionen men avvaktar föreningsstämmans 
ställningstagande i frågan om påbyggnad och installation av hissar. 

Blir det inte aktuellt med påbyggnad ser styrelsen det som ett helt nytt projekt 
med nya stämmobeslut. 

Styrelsen anser härmed att motionen är besvarad. 

Motion nr 4 
Medlem 
Namn:  Rolf Hedberg Tfn:        
Plangatan 1D Lägenhetsnr:  1101 

Ärende 
Social kommitté 

Jag föreslår att 

Att en social kommitté skapas. 

De goda grannkontakterna i området skulle kunna vidareutvecklas genom att 
ordna olika sammankomster för utbyte och gemenskap. Hobbyverksamhet, 
föredrag, hantverk, filmvisning, läsecirkel, fikaträff, matlagning, kortspel, odling 
med mera med mera. 

       Det finns säkert många idéer att plocka fram genom till exempel en enkät 
om önskemål och vilka behov som finns bland de boende, vad enskilda kan 
tänkas bidra med och vilka som skulle vilja ingå i en social kommitté. Dess 
uppgift är inte tänkt att göra jobbet åt resten, utan jag ser fram emot ett 
engagemang på bredden med fördelade ansvarsuppgifter åt många. 

       Jag föreslår styrelsen och årsmötet att i första läget pejla intresset under 
pågående möte (väcka frågan), därefter gå vidare med en enkät och, om den 
faller väl ut, kalla till ett möte för att konstituera en kommitté, spåna detaljer 
och köra igång en aktivitet. Kommittén blir ett utskott som rapporterar till 
styrelsen. 

Styrelsens svar 

Styrelsen ställer sig positiv till motionens innebörd och lyfter frågan på 
föreningsstämman. Positivt om förslagsställaren i samband med stämman kan 
utveckla sina tankar. 

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad. 
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Inkomna motioner till föreningsstämman 2019 med styrelsens svar 

Motion nr 5 
Medlem 
Namn:  Sirje Hedberg Tfn:  0702-267102 

Plangatan 1D Lägenhetsnr:  1101 

Ärende 
Träd utanför gaveln vid 1D och 3B 

 Jag föreslår att 

Ett nytt litet träd planteras vid gaveln till 1D. En lönn togs bort för flera år sedan 
och man lovade ersätta det. Ett antal år har gått, en trist parkering finns där 
men ingen grönska. 

Redan i år bör det planteras. 

Styrelsens svar 

Styrelsen ger motionären rätt i sak och har ingen avvikande mening i 
uppfattningen om en trist parkering utom tidpunkten för plantering.  
Vi bör avvakta beslut i påbyggnadsfrågan och ta med anläggandet av en 
grönyta när eventuellt påbyggnadsprojekt av avslutat vid aktuell huskropp. 

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.  

 


