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Styrelsens svar på motioner 2021-04-22 
 
A) Motion: Väderskydd för cyklar 
Svar på motion angående “Väderskydd för cyklar” 
Motionären önskar låta väderskydd installeras för samtliga cyklar på innergården. 
Styrelsen har tidigare undersökt möjligheten att sätta upp ett väderskydd.  Ett tak för detta 
ändamål kräver betongfundament som grävs ner. Likaså behövs en hängränna på baksidan 
för att samla upp regnvatten, vilket inte får rinna ner till grannfastigheten. En lyktstolpe står 
även illa till, så cykelgaraget/väderskyddet  kommer att bygga ut ca 3m från staketet. Det blir 
således trångt. Kostnaden uppgår till ca 80 000-100 000 kr för ca 40 platser. 
 
Styrelsen föreslår stämman avslå motionen mot bakgrund av vad som nämnts ovan 
 
För styrelsen 
Paula de Bachtin 
 
B) Motion: Uppfräschning av cykelrum 
Svar på motion angående “uppfräschning av cykelrum” 
Motionären önskar låta föreningen städa upp, rensa och uppdatera de två cykelrummen. 
Föreningen har två cykelrum innehållande många cyklar. Dessa har heller inte fräschats upp 
på många år. Styrelsen anser likt motionären att det är dags för en utrensning av gamla 
oanvända cyklar, en grov städning samt uppfräschning av ytskikt i dessa två rum. 
Föreningen bör också nyttja den stora takhöjden för förvaring av cyklar längs vägg och låta 
installera passande produkt för ändamålet  Detta skulle maximera förvaringen av cyklar. 
 
Styrelsen föreslår stämman bifalla motionen mot bakgrund av vad som nämnts ovan 
 
För styrelsen, 
Paula de Bachtin 
 
C) Motion : Sittplats i entré 
Svar på motion angående “Sittplats i entré” 
Motionären önskar låta föreningen installera en väggfast fällbar stol i alla entrér. 
Styrelsen anser att detta skulle kunna vara genomförbart med rätt typ av stol som väggarna i 
entrérna kan hantera viktmässigt. Styrelsen anser att ett alternativ till fällbar stol, kan 
innefatta en liten väggfast bänk. Båda alternativen kräver dock en plats som inte blockerar 
utrymningsväg. 
 
Styrelsen föreslår stämman bifalla motionen mot bakgrund av vad som nämnts ovan 
 
För styrelsen, 
Paula de Bachtin 
 
 
 
 
D) Motion: Grovsoprum 
Svar på motion angående “Grovsoprum” 
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Motionären önskar att föreningen återinstallerar det gamla grovsoprummet, alternativt att 
föreningen låter beställa en container för ett par timmar för boende att kasta större grovsopor 
i. Styrelsen anser inte att föreningen har ett utrymme för ändamålet. Däremot anser 
styrelsen att föreningen skulle kunna beställa en container eller annan likvärdig lösning, en 
till två gånger per år, för boende att kasta grovsopor. Förutsatt att detta inte missbrukas och 
boende slänger kemikalier, elektronik eller annat som egentligen ska sorteras. Då avslutar 
föreningen omedelbart den servicen till boende. 
 
Styrelsen föreslår stämman bifalla motionen mot bakgrund av vad som nämnts ovan 
 
För styrelsen, 
Paula de Bachtin 
 
E) Motion: Nyckel till port gatuplan 
Svar på motion angående “Nyckel till port gatuplan” 
Motionären önskar få tillbaka möjligheten att öppna entréporten med nyckel. 
Händelsen motionären hänvisar till är en enskild, isolerad oförutsedd händelse, vilket gjorde 
att batteriet i porttelefonen inte fungerade vid ett elavbrott. Detta är, efter den incidenten, 
åtgärdat med större batteribackup samt ett serviceavtal, vilket innefattar batteribyte 
regelbundet var 5:e år. Vilket tidigare hade förbisetts. Sannolikheten att detta skulle upprepa 
sig är nu minimal. 
 
Styrelsen föreslår stämman avslå motionen mot bakgrund av vad som nämnts ovan 
 
För styrelsen, 
Paula de Bachtin 
 
 
F) Proposition: Ombilda hyreslokal till bostadsrätt 
Föreningen har en outhyrd hyreslokal om 42 kvm som ligger på bv Noe Arksgränd 6. 
Lokalens utformning i dagsläget är som en liten 2:a med kök, bad, sovrum och allrum.  
Den lokalen skulle kunna fungera som en bostadsrätt efter viss renovering.  
Lokalen står tom och outhyrd  i dagsläget. Renoveringen av den tilltänkta lägenheten skulle 
finansieras genom de likvida medel föreningen får in från försäljningen, resten av medlen 
används till att amortera av på föreningens lån. Styrelsen anser inte att föreningen kommer 
lida ekonomisk förlust i samband med ombildandet. Ej heller kommer övriga andelstal 
påverkas i större utsträckning. 
 
Styrelsen föreslår stämman att godkänna en ombildning av hyreslokalen till en bostadsrätt 
mot bakgrund av vad som nämnts ovan 
 
För styrelsen,  
Paula de Bachtin 
 


