Styrelsens svar på motioner 2022-04-21
Motion a) : Bygga bastulounge
Svar på motion angående “Bygga bastulounge”
Motionären önskar låta föreningen undersöka möjligheten att bygga en bastulounge som
medlemmar kan boka likt tvättstugans bokningssystem. Om detta är möjligt efter styrelsens
undersökning och det är ekonomiskt gångbart bör föreningen låta uppföra detta enligt
motionären.
Styrelsen finner motionen tilltalande och är villig att undersöka möjligheten att bygga en
bastulounge på lämplig plats i fastigheten. Om priset för detta bygge ej överstiger 400 000 kr
kan föreningen låta bygga en bastulounge, förutsatt att lämplig plats finns.
Styrelsen föreslår stämman bifalla motionen mot bakgrund av vad som nämnts ovan
För styrelsen
Paula de Bachtin
Motion b): Skaffa ett utomhuspingisbord
Svar på motion angående “skaffa ett utomhuspingisbord”
Motionären önskar låta föreningen införskaffa ett pingisbord för användning
utomhus.Tidsbegränsning för när spel är tillåtet bör i sådant fall tillämpas.
Ett pingisbord avsett för utomhusbruk kostar ca 8 000 kr. Detta är en liten kostnad vars syfte
kan tilltala många boende. Plats för pingisbord på innergården finns.
Styrelsen föreslår stämman bifalla motionen mot bakgrund av vad som nämnts ovan
För styrelsen,
Paula de Bachtin
Motion c) : Utreda möjlighet att göra om en tvättstuga till två
Svar på motion angående “Utreda möjlighet att göra om en tvättstuga till två”
Motionären önskar låta utreda möjligheten att bygga om en tvättstuga till två med
motiveringen att möjliggöra akut tvättid på två timmarspass. Alternativ i motionen är även att
kolla upp möjligheten till att bygga en ytterligare tvättstuga på lämplig plats.
Styrelsen anser att detta inte skulle vara genomförbart pga platsbrist i befintliga
tvättstugor.Likaså saknar fastigheten utrymme för nytt bygge av ytterligare en tvättstuga.
Styrelsen föreslår stämman avslå motionen mot bakgrund av vad som nämnts ovan
För styrelsen,
Paula de Bachtin
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Motion d): Införskaffa torkskåp i tvättstugorna
Svar på motion angående “Införskaffa torkskåp i tvättstugorna”
Motionären önskar införskaffa torkskåp i tvättstugorna med motiveringen att tvätten inte blir
torr i torkrummet samt att linorna inte räcker till.
När föreningen lät renovera tvättstugorna beslutades det att låta fortsätta med torkrum då
större mängd kläder tilläts torka samtidigt än i ett torkskåp. Utrymmet i tvättstugorna
möjliggör inte för både torktumlare, torkrum samt torkskåp.
Styrelsen föreslår stämman avslå motionen mot bakgrund av vad som nämnts ovan
För styrelsen,
Paula de Bachtin
Motion e): Konstutställning hörnet Högbergsgatan/repslagargatan
Svar på motion angående “Konstutställning hörnet Högbergsgatan/repslagargatan”
Motionären önskar att föreningen låter lokala konstnärer ställa ut sina verk i hörnan bakom
gallret, med byten 3-6 gånger per år. En konstintresserad grupp medlemmar alternativt
styrelsen skulle i sådant fall driva detta.
Hörnan som beskrivs i motionen innehar en utrymningsväg från skyddsrummet i marken,
vilket inte får blockeras.En konstutställning skulle således blockera vägen förutsatt att
markytan används eller större objekt fästs.
Styrelsen föreslår stämman avslå motionen mot bakgrund av vad som nämnts ovan
För styrelsen,
Paula de Bachtin

Motion f): Treglasfönster till Repslagargatan
Svar på motion angående “Treglasfönster till Repslagargatan”
Motionären önskar låta föreningen bekosta treglasfönster mot Repslagargatan.
År 2014, när föreningen lät byta ut alla fönster i fastigheten installerades 3 glasfönster i alla
lägenheter och lokaler. Föreningen fick då bidrag från staten att installera “extra
ljuddämpande glas” på Högbergsgatans och Noe Arksgränds fönster, då bullernivån i dessa
lägenheter var över gränsen.
Alla boende fick dock som en option, möjligheten, att i samband med fönsterbytet, själv
bekosta extra ljudisolerat glas i sin lägenhet om man så önskade.
Att nu i efterhand låta byta ut alla fönster på Repslagargatan igen, skulle innebära en mycket
stor kostnad, och de boende har således tidigare haft möjligheten att låta installera extra
ljuddämpande glas. Om enstaka medlemmar önskar låta installera detta får det bekostas av
medlemmen själv.
Styrelsen föreslår stämman avslå motionen mot bakgrund beskrivet ovan.
För styrelsen,
Paula de Bachtin
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