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Inkomna motioner med styrelsens förslag till 

stämmobeslut 

Tre motioner har inkommit till årets föreningsstämma: 
 

1. Skarpa trottoarkanter / Lars Liljeblad 
 

2. Solceller / Henry Thor 
 

3. Kamerabevakning i sophuset / Henry Thor 
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Styrelsen 
 

Medlem, som önskar få ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall 
skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast den 31 mars enligt § 15 föreningens 
stadgar antagna 20130502. Efter ifyllnad sparas dokumentet under nytt namn och 
mailas därefter till föreningens mailbox (brfalstromer@gmail.com). 
Det är varje medlems rättighet att lämna in motioner. En motion är inte ett klagomål utan ett förslag till 
förbättringar som kan göras. Varje medlem har sedan rätt att rösta för eller emot motionen på 
stämman. Men rätten att lämna in motioner kan inte ifrågasättas.  

 
Medlem 
Namn:   Lars Liljeblad Tfn:  0735-982040 
Plangatan  6A Lägenhetsnr: 1101 
 
Ärende 

Bort med skarpa trottoarkanter på Brf Alströmer 

 
 Jag föreslår att 

Rubricerade vid infarter i vårt område för cykel/gång/barnvagn 
åtgärdas. 
Resultatet av skarpa sådana kanter blir punkterade cykeldäck. 
Detta drabbar Alingsås kommuns cykelburna hjälpinsatser för vår 
förenings funktionsnedsatta/rörelsehindrade. För dessa måste vår 
brf göra allt för att underlätta i deras arbete. 
Åtgärd: Infart vid 3B och 8B behöver en cirka 2 m lång sträng av 
asfalt som utjämning vid vass trottoarkant. 
 
Styrelsen svar 

Styrelsen har kontrollerat de platser som nämns i motionen och kan 
konstatera att det vid 3B finns asfaltssträng och vid 8B finns både en 
asfaltssträng mitt emot infarten till 8AB och en nedsänkning av 
kantstenen vid Östra Vattugränd. 
Styrelsen anser därför att motionen inte föranleder några ytterligare 
åtgärder och föreslår därmed stämman att besluta att motionen är 
besvarad. 

 

Motionsformulär 

Till ordinarie föreningsstämma 

Onsdag 8 maj 2018 
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Medlem 
Namn:   Henry Thor Tfn:  - 
Plangatan  6A Lägenhetsnr: 1201 
 
Ärende 
Solceller 
 
 Jag föreslår att 

föreningsstämman ger styrelsen i uppdrag att ta fram underlag till 
beslut angående montering av solceller på våra tak. 

I underlaget ska det framgå: kostnader, möjligheter till bidrag, fördelar, 
nackdelar och andra relevanta uppgifter. 

När detta är klart ska beslut fattas på en extrastämma i god tid, så att 
eventuellt byggande kan ske i samband med tillbyggnaden av fjärde 
våning eller vid omläggning av våra tak. 

Om underlaget redan finns, efter fjolårets motion i samma ärende, 
föreslår jag att det underställs årets stämma för beslut. 
 
Styrelsens svar 

Styrelsen har i diskussionerna med Serneke framfört önskemål att som option 
installera solceller på vissa av föreningens tak. De överklaganden som inkommit 
från grannarna har dock medfört att den maximala takhöjden begränsats så att 
placering av solceller på taken inte är möjlig. 

Styrelsen har då att välja mellan att få igenom detaljplanen alternativt riskera att i 
dagsläget inte få den godkänd på grund av ytterligare önskemål.  

Styrelsen har då valt det första alternativet, vilket är beklagligt i energi-
besparingens tidevarv. Styrelsen fortsätter undersöka möjligheterna till solceller 
efter att detaljplanen är godkänd och antagen. 

Styrelsen föreslår härmed stämman besluta att motionen är besvarad. 

 

 

Motionsformulär 

Till ordinarie föreningsstämma 

Onsdag 8 maj 2018 
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Medlem 
Namn:   Henry Thor Tfn:  - 
Plangatan  6A Lägenhetsnr: 1201 
Ärende 
Kameraövervakning i sophuset 
 
 Jag föreslår att 

föreningsstämman ger styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att 
installera kamerabevakning i sophuset. 

Utredningen bör innefatta: kostnader, eventuella tillstånd, praktiskt 
genomförande och uppföljning m.m. Om detta känns rimligt bör 
styrelsen ta beslut om installation. 

Detta som en slutlig åtgärd, efter alla resultatlösa anslag, vädjanden 
på hemsidan m.m. 

Vi boende delägare måste lära oss att se skillnad på papper, plast, 
glas, metall etc. 

Det som inte klara det får finna sig i att få en reprimand och om inte 
det hjälper lämna vårt i övrigt trevliga område. 
 
Styrelsens svar 
Styrelsen instämmer i motionens syfte men uttalar att det är tråkigt att det skall 
behövas. Det krävs inga tillstånd för kamerabevakning i ett sophus såvida inte 
allmänheten har tillträde till sophuset och så är inte fallet. 
Styrelsen anser att ett beslut om kamerabevakning skall tas på en 
föreningsstämma och ett sådant beslut skall föregås av information kring 
kostnader, installation, regler kring handhavandet m.m. 
Styrelsen föreslår stämman besluta att bifalla motionen. 
 

 

Motionsformulär 

Till ordinarie föreningsstämma 

Onsdag 8 maj 2018 


