
KALLELSE 
 

TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I 
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGNALPATRULLEN 13 

 
Datum 2021-05-17 Tid 19.00  
Plats: Stämman hålls utomhus på gården mellan husen. 

 
Årsredovisningen och revisorns berättelse kommer publiceras på föreningens hemsida 
www.signalpatrullen13.se senast 2 veckor innan föreningsstämman.  
 
Med anledning av den pågående Covid-19-pandemin har riksdagen beslutat om en ny 
tillfällig lag för att underlätta att hålla föreningsstämmor. Med stöd av den nya tillfälliga 
lagen har styrelsen fattat följande beslut: 
 
Varje medlem har rätt att anlita ett ombud som företräder dem på föreningsstämman, 
ombudet får vara fysisk person som medlemmen utser, vem som får vara ombud är alltså 
inte begränsat till att endast vara annan medlem, make eller närstående som varaktigt 
sammanbor med medlemmen. Styrelsen har också beslutat att ombud får företräda 10 
medlemmar. 
 
Utöver att fysisk person får utses till ombud och att ombud får företräda 10 medlemmar har 
styrelsen beslutat att medlem har rätt att utöva sin rösträtt genom poströstning. För att 
utöva sin rösträtt genom poströstning ska medlem använda den bifogade 
poströstningsblanketten som ska lämnas i brevinkastet i styrelserummet som finns i 
korridoren mellan A och B-huset senast den 16 maj 2021.  
 
 
 1) Stämmans öppnande 
 2) Godkännande av dagordningen 
 3) Val av stämmoordförande 
 4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
 7) Fastställande av röstlängd  
 8) Föredragning av styrelsens årsredovisning 
 9) Föredragning av revisorns berättelse 
10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
11) Beslut om resultatdisposition 
12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer 

nästkommande verksamhetsår 
14)  Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant 

http://www.signalpatrullen13.se/


15) Val av styrelseledamöter och suppleanter 
16) Val av revisorer och revisorssuppleant 
17) Val av valberedning 
18) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 

ärende/motion. 
a) Antagande av nya stadgar 
b) Styrelsen ska arbeta för föreningens medlemmar 
c) Översyn porttelefon 
d) Torktumlare/torkskåp 
e) Åtgärd av brister 
f) Kommunikationslösning 
g) Kommunikationsansvarig 
h) Uppdatering av hemsidan 
i) Rutin för entreprenader 
j) Rutin för felanmälan hissar 
k) Ramp vid entré 
l) Belysning  
m) beskära björk 
n) Cykelparkeringar 
19) Stämmans avslutande 
 
 
Punkt 13 
Valberedningen föreslår, oförändrat, 240 000 kr exklusive sociala avgifter som 
styrelsearvode, för inbördes fördelning, för verksamhetsåret 2021/22.  
Styrelsen föreslår, oförändrat, 3000 kr exklusive sociala avgifter som valberedningens 
arvode, per person, för verksamhetsåret 2021/22.  
Styrelsen föreslår att arvode till revisor utgår enligt räkning. 
 
Punkt 14  
Valberedningen föreslår 6 ledamöter, 2 suppleanter, 1 revisor och 1 revisorssuppleant. 
 
Punkt 15 
Valberedningens förslag till nya ledamöter och suppleanter  
 

 Namn Notering Beskrivning 
Ledamot Mats Bjällsäter 

Wennerbergshuset (A) 
Kvarstår 1 år   

Ledamot Henrik Orrebrant 
Wennerbergshuset (A) 

Kvarstår 1 år   

Ledamot 
 

August Orrboes 
Wennerbergshuset (A) 

Kvarstår 1 år   

Ledamot Tobias Olsson 
Svedbergsplanshuset (B) 

Nyval 2 år Tidigare ledamot  



Ledamot Richard Magnusson 
Wennerbergshuset (A) 

Nyval 2 år Arbetar inom 
information/kommunikation 

Ledamot Nicklas Hansson 
Wennerbergshuset (A) 

Nyval 2 år Arbetat som ekonom, 
business controller samt med 
dataanalys  

Suppleant Peter Krait 
Wennerbergshuset (A) 

Kvarstår 1 år  Jurist och tidigare ordförande 
i styrelsen. 

Suppleant Jakob Persson 
Wennerbergshuset (A) 

Nyval 2 år Ekonom som arbetar på 
Nordea 

 
 
Punkt 16 
Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant  
Revisor Brita Schümacher. Det föreslås att Jörgen Schümacher utses till revisorssuppleant.  
 
Punkt 17 
Valberedningens förslag till ny valberedning, med omval 1 år. Förslag mottages på stämman 
och i poströstningsblankett. 
Namn 

 

 
 
 
Punkt 18 
A) 
Fastställande av antagande av nya stadgar  
 
Under förra årets ordinarie stämma som hölls 2020-06-02 röstade föreningen för antagande 
av nya stadgar. Stämman röstade enhälligt för antagandet genom röstning genom 
acklamation. Bostadsrättslagens bestämmelser fastslår att det för en ändring av stadgarna 
krävs två på varandra följande stämmor som röstar för stadgarna. För att de nya stadgarna 
ska antas krävs det att två tredjedelar (2/3) röstar för att anta de nya stadgarna.  
Det förslaget som lades fram förra året och som är det fortsatta förslaget utan ändring är 
enligt nedan: 
 
Styrelsens förslag till ändringar i stadgarna för Brf Signalpatrullen 13.  
Lagen om ekonomiska föreningar har genomgått en uppdatering för att vara bättre anpassad 
till nuvarande förhållanden. Ändringarna i lagen påverkar till viss del bostadsrättsföreningar 
såtillvida att stadgarna behöver uppdateras i viss mån. I samband med uppdateringen av 
stadgarna för att uppfylla lagkraven uppdateras också stadgarna för att vara mer förenliga 
med förvaltningen av föreningen. Styrelsen erhöll även en motion från en medlem inför 
föreningsstämman 2020. Det fullständiga förslaget till nya stadgar finns anslaget i båda 
entréer till föreningens hus och har publicerats på föreningens hemsida 
www.signalpatrullen13.se och kan även skickas eller lämnas ut till den som önskar genom att 
förfrågan skickas till signalpatrullen13@gmail.com eller att lapp lämnas i styrelserummet.  

http://www.signalpatrullen13.se/
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Förklaring: 
Text som utgår 
Text som tillkommer 

Förslag till ändringar: 
20§ 
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre 
suppleanter. 
Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot kan omväljas. 
Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. 
Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make till medlem och 
sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Den som 
är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt föräldrabalken kan inte väljas till 
styrelseledamot. 
En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om:  

1. avtal mellan honom eller henne och föreningen, 
2. avtal mellan föreningen och tredje man, om styrelseledamoten har ett väsentligt 

intresse i frågan som kan strida mot föreningens intresse, 

eller 

3. avtal mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller 
tillsammans med någon annan får företräda. 
 

25§ 
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 - 31/12. Senasten månad sex veckor före 
ordinarie föreningsstämma varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna 
förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. 
 
 
27§ 
Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revision är avslutad och revisions-berättelsen 
avgiven senast två tre veckor innan den ordinarie föreningsstämman. Styrelsen skall avge 
skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna eventuellt gjorda 
anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens 
förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna 
minst en vecka två veckor före den föreningsstämma på vilken ärendet skall förekomma till 
behandling. 
 
 
28§ 
Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid 
föreningsstämma. 
En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om:  



1. talan mot sig själv 
2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen 

3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i fråga 
har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens intresse. 

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på 
annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om 
det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman. 
 
30§ 
För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges 
i kallelsen till denna stämma skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen under den period 
som föreskrivs i 33§. inom den tid som styrelsen bestämmer.  
  
32§ 
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 
1)        Stämmans öppnande 
2)        Godkännande av dagordningen 
3)        Val av stämma ordförande 
4)        Anmälan av stämma ordförandens val av protokollförare 
5)        Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
6)        Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
7)        Fastställande av röstlängd 
8)        Utomståendes rätt att närvara vid stämman 
89)     Föredragning av styrelsens årsredovisning 
910)                  Föredragning av revisorns berättelse 
1011)                Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
1112)                Beslut om resultatdisposition 
1213)                Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
1314)                Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande  

verksamhetsår 
1415)                Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och 
revisorssuppleanter 
1516)                Val av styrelseledamöter och suppleanter 
1617)                Val av revisorer och revisorssuppleant 
1718)                Val av valberedning 
1819)                Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 
ärende 
1920)                Stämmans avslutande 
På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkt 1-78 ovan endast förekomma de 
ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman. 
  
33§ 
Såväl en ordinarie som en extra föreningsstämma ska föregås av en period om tre veckor 
under vilken medlemmarna kan lämna in motioner till den kommande stämman. Det åligger 
styrelsen att på lämpligt sätt informera medlemmarna om när denna period inleds.  



 
Föreningsstämman ska äga rum så snart som möjligt efter motionstidens slut.  

 
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på 
stämman. Även ärende som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem enligt 30 § skall 
anges i kallelsen. Denna skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar 
genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka 
före extra föreningsstämma, dock och tidigast fyra sex veckor före ordinarie och extra 
föreningsstämma stämman. 
 
Om medlem lämnat medgivande för distribution av kallelser till annan adress (än den i 
föreningen ingående bostadsrätten) skall denna användas istället. Som ’annan adress’ 
betecknas även e-postadress.  Kallelse kan dessutom anslås på lämplig plats inom 
föreningens hus eller publiceras på hemsida. 
Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna måste det 
fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till 
föreningsstämman. Medlem har på begäran rätt att få det fullständiga förslaget sänt till sig.  
  
35§ 
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make eller närstående 
som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombud får inte företräda mer 
än en medlem. 
Vid stämma för beslut om förvärv av fast egendom i enlighet med 9 kap. 19 § 
bostadsrättslagen får ombud företräda tio andra medlemmar. 
Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från 
utfärdandet. Fullmakten skall uppvisas i original. 
  
36§ 
Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, 
sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde. Biträde har yttranderätt. 
Som närstående till medlemmen enligt föregående stycke anses även den som är syskon 
eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till medlemmen eller är besvågrad med honom 
eller henne i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres 
syskon. 
  
40§ 
Meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet, på 
föreningens hemsida eller genom utdelning eller postbefordran av brev. 
 

Nr Motion Styrelsens kommentar och 
förslag till åtgärd 

b) Tamara Gronowicz, lgh 135 
Styrelsen ska börja arbeta för 
medlemmarna som det är brukligt i 
välskötta bostadsrättsföreningar. Styrelsen 
ska fortlöpande ge relevant 

Styrelesen håller med om att 
den ska arbeta för 
medlemmarna och anser även 
att den redan gör det. Styrelsen 
informerar löpande 
föreningens medlemmar via 



information om vad som händer i 
föreningen och svara på medlemmarnas 
frågor. Anmälan om tekniska fel mm. i 
fastighetens allmänna utrymmen 
bör rimligen också skötas av styrelsen. 

nyhetsbrev men kommer även 
som en kommande åtgärd att 
uppdatera hemsidan för att 
säkerställa att den innehåller 
aktuell information. Styrelsen 
yrkar att motionen bifalles. 

c) Tamara Gronowicz, lgh 135 
Porttelefonerna för vårt nya passersystem 
bör bytas till ett alternativ som 
är mer lättanvänt för gäster/bud mm. Det 
är inte rimligt att alla boendes 
namn i hela fastigheten ska sökas med två 
knappar. Se förslaget nedan. 
Den porttelefonen kan används med 
bricka, flera knappar finns där man 
kan ha ett fåtal bokstäver i alfabetet på 
vilka efternamn börjar. Man kan 
även programmera porttelefonen så den 
kan användas för uppringning 
endast vissa tider på dygnet mm. Dessa 
porttelefoner är vanliga i 
hyresfastigheter och de fungerar! 

Det nya systemet för 
porttelefonen har nyligen 
implementerats och att byta ut 
det igen hade varit en kostsam 
process för föreningen. Flera 
alternativ utvärderades inför 
implementeringen och detta 
var det bästa efter de 
förutsättningar som fanns. 
Styrelsen håller dock med om 
de problem som beskrivs och 
har kontaktat leverantören för 
att undersöka möjligheten att 
lägga till en snabbvalsfunktion. 
Styrelsen yrkar att motionen 
avslås. 
 
Dock ska styrelsen fortsätta 
processen att se över 
förbättringar till de problem 
som beskrivs och försöka 
implementeras en bättre 
lösning. 

d) Tamara Gronowicz, lgh 135 
Torktumlare/torkskåp till 
spontantvättmaskinen i tvättstugan. 
Torktumlare/torkskåp behövs. Vi har få 
maskiner och torktumlare i vår 
tvättstuga och många nya lägenheter har 
tillkommit under senaste året. 

Det är i nuläget ont om plats i 
tvättstugan och det är därför 
osäkert om det finns utrymme 
för  ytterligare 
torkskåp/torktumlare. 
Styrelsen yrkar att motionen 
avslås. 
Men att styrelsen ges uppdrag 
att undersöka möjligheten att 
komplettera med en 
ytterligare torktumlare. 

e) Tamara Gronowicz, lgh 135 
Ventilationsdon på fasaden på 
Wennerbergsgatan 6A. Donen hör till de 
nya lägenheterna i ombyggda lokaler. 
Jobbet blev aldrig färdigställt. Där 
finns hål som inte används och gapar 
tomt. Ventrör som sticker ut från 

Styrelsen håller med om att fel 
som kan leda till skador på 
fastigheten ska åtgärdas. 
Styrelsen yrkar att motionen 
bifalles  



fasaden och täcklock som inte passar på 
grund av hörn. Oproffsigt och 
fullt synligt för alla. Kallras och fuktskador 
är att vänta om inget görs. 
Förslag: anlita fackmän för att ta hand om 
problemet snarast. 

f) Anna-Karin Bärjed,  lgh 70/1406 
Att svara på mail 
Jag föreslår att styrelsen tar fram en 
handlingsplan för hur de i fortsättningen 
ska se till att alla mail från föreningens 
medlemmar besvaras inom skälig tid och 
på ett korrekt sätt. Själv har jag skrivit ett 
antal mail som inte besvarats alls, och i de 
fall jag fått svar har informationen inte 
varit komplett. Det är okej att olika 
mail/ärenden har olika prioritering, men 
information om hur denna prioritering går 
till saknas. Jag skickar med några motioner 
med åtgärder som skulle kunna göra att 
mailskörden minskar, men jag skulle vilja 
höra styrelsens egna förslag på åtgärder 
samt ett förslag på vad som är en rimlig 
väntetid. Åtgärdsplanen kan presenteras 
som svar på denna motion, om det är 
möjligt. 

Styrelsen håller med 
motionären om att 
återkopplingen via mail bör 
förbättras. Styrelsen håller för 
närvarande på att utvärdera en 
extern, teknisk lösning för 
ärendehantering som kommer 
att förbättra överblicken av och 
återkopplingen på inkomna 
ärenden.  
Styrelsen yrkar bifall för 
motionen och kommer att 
presentera åtgärderna när de 
utvärderats till fullo. 

g) Anna-Karin Bärjed,  lgh 70/1406 
Kommunikationsansvarig 
Jag föreslår att styrelsen utser en 
kommunikationsansvarig i samband med 
ett konstituerande sammanträde efter 
årsmötet. Denne ledamot ser till att skicka 
ut mail till föreningen en gång i månaden. 
I ansvaret ingår också att se till att 
hemsidan hålls uppdaterad, med hjälp av 
de andra styrelsemedlemmarna. Ansvaret 
kan delegeras inom styrelsen vid behov. 
Jag föreslår att denna roll skrivs in i 
stadgarna. 

Styrelsen håller med om stora 
delar av motionen och har även 
under året en utsedd 
styrelseledamot med 
kommunikationsansvar. Dialog 
krävs dock fortfarande inom 
styrelsen då ledamöter 
ansvarar för olika områden. Ett 
arbete pågår även med att se 
över samt uppdatera hemsidan 
och implementera ett 
ärendehanteringsverktyg som 
ska säkerställa att ärenden blir 
besvarade och utförda. Med 
beaktande av den omständliga 
processen med två 
föreningsstämmor efter 
varandra anser styrelsen inte 
att det ska skrivas in i 
stadgarna.   



Med anledning av att detta 
inte bör skrivas in i stadgarna 
yrkar styrelsen att motionen 
avslås. 
 
Styrelsen kommer dock arbete 
utifrån motionens önskemål. 

h) Anna-Karin Bärjed,  lgh 70/1406 
Hemsidan 
Jag föreslår att hemsidan uppdateras och 
blir mer användarvänlig. För närvarande 
är den svår att hitta på, speciellt i mobilen. 
Det som ligger uppe som nyheter är minst 
ett år gammalt. Exempel på uppdateringar 
som bör göras är: 
- Lägga upp tidplaner för olika projekt 
som pågår samt uppdatera dessa när ny 
information kommer 
- All information som delas i 
informationsmail ska också finnas 
tillgänglig på hemsidan. Information ska 
inte bara finnas i form av mailinnehåll 
utan också sorteras under lämpliga 
rubriker. 
- Se till att gammal information och gamla 
nyhetsbrev arkiveras och att det är den 
senaste, aktuella informationen som syns 
först. 
- Förtydliga felanmälan, speciellt för 
hissen. 
- När styrelsen besvarar mail med frågor 
som kan beröra fler personer, lägg upp 
detta som FAQ på hemsidan. 
Jag föreslår att styrelsen får mandat att ta 
in extern hjälp (konsult mot betalning) för 
att göra hemsidan riktigt bra, om den 
kunskapen inte finns inom styrelsen. 
Styrelsen bör sen själva kunna hålla den 
uppdaterad och aktuell. Facebook-sidan är 
inte en officiell kommunikationskanal för 
information från styrelsen, eftersom alla 
inte är aktiva där. Med en förbättrad 
hemsida bör antalet mail kunna minskas 
och därmed kan svarstiderna bli kortare. 

Styrelsen håller med 
motionären om att hemsidan 
behöver uppdateras för att blir 
mer användarvänlig samt 
uppdateras kontinuerligt för att 
innehålla den mest aktuella 
informationen. Styrelsen har 
även diskuterat en FAQ samt 
den minskade mängden mail 
det troligen skulle leda till. 
Styrelesen saknar idag 
kompetensen att göra större 
utvecklingsinstaser av 
hemsidan och håller därför 
med om att extern hjälp bör 
kunna tas in.  Styrelsen yrkar 
bifall för motionen  

i) Anna-Karin Bärjed,  lgh 70/1406 
Information om och från entreprenörer 

Styrelsen håller med om att 
kommunikationen kring 



Informationen om de olika projekt som 
pågår har varit bristfällig eller helt 
frånvarande. Exempelvis har inte aktuell 
tidplan för vindsbygget i hus B varit 
tillgänglig. Informationensom kom i 
samband med nya stengolven i 
korridorerna i hus B var mycket begränsad 
(tex inga tider på dygnet angivna, ingen 
ungefärlig tidplan över hur länge projektet 
pågår, ingen information om i vilken 
ordning våningarna kommer göras, en 
önskan om att vi skulle lämna ut nyckel på 
obestämd tid under ett projekt som pågår i 
månader är ej rimligt). Störande byggen på 
innergården har inte aviserats alls. 
Jag föreslår följande: 
- Alla entreprenörer ska lämna över en 
tidplan som innehåller start- och 
ungefärligt slutdatum, när på dagen 
arbetet kommer ske och eventuella 
störningar som kan uppstå. 
- Om nycklar behöver lämnas ut ska 
exakta dagar för detta kunna anges. Om 
inte entreprenören vet vid projektets start 
så kan de informera några dagar innan 
nycklarna behövs. 
- Om nycklar behöver lämnas ut ska det 
tydligt framgå namn och telefonnummer 
till den som ansvarar för nycklarna. 
-Alla entreprenörer ska lämna ut namn 
och telefonnummer på en person som kan 
kontaktas vid frågor och problem. 
- Utöver att ovanstående information ska 
lämnas ut i alla brevlådor ska den skickas 
ut i mailform, sättas upp i hissar eller på 
anslagstavlor, samt finnas tydligt 
tillgänglig på hemsidan. Större 
förändringar ska också aviseras via dessa 
kanaler. 
- En person ur styrelsen ska vara 
kontaktansvarig för entreprenören och se 
till att rätt information finns med samt att 
den delas med de boende som berörs. 

byggnationerna i huset bitvis 
har varit bristfällig. Problem 
som uppkommit i samband 
med byggnationen samt Covid 
har även påverkat tidsplanerna 
vilket försvårat möjlighetera för 
styrelsen att kontinuerligt hålla 
medlemmarna uppdaterade. 
Styrelsen yrkar att motionen 
bifalles. 

j) Anna-Karin Bärjed,  lgh 70/1406 
Hissarna 

Styrelsen håller med om att det 
bör finnas ett enkelt sätt att 
felanmäla hissarna och att detta 



Jag föreslår att hemsidan ska ha en genväg 
från förstasidan till hur man felanmäler 
hissen, samt en tydlig instruktion både 
online, inne i hissen samt utanför hissen. 
Finns det något sätt att visa att en hiss 
redan blivit felanmäld vore det också bra, 
det räcker att det görs en gång per fel 
(kanske inte är möjligt att följa upp?). Det 
är problem med hissarna minst en gång i 
månaden så vi behöver ett enkelt och 
effektivt sätt att anmäla felen på. 

ska vara tydligt både i hissarna 
och på hemsidan. Styrelsen ser 
det inte som en möjlig lösning 
att kunna se om en hiss redan 
är felanmäld då den 
informationen finns externt. 
Styrelsen yrkar att motionen 
bifalles. 

k) Carina Ydhage lgh 1506, B-huset 
Ramp önskas vid ingången 
Wennerbergsgatan 6A. Det skulle 
underlätta för alla som går in den porten. 
Ta bort skenor som finns idag till 
barnvagn, rullstol, rullator och (gående). 
Vad mer behövs säga. Det blir enklare och 
luftigare. Kostnaden kan inte vara så stor 
men hjälpen desto bättre för alla parter. 

I samband med att entré och 
trapphus renoveras så kommer 
nuvarande lösning med 
metallskenor att bytas ut mot 
en ramplikande lösning som är 
inbyggd i stenmaterial likt 
trappan. Styrelsen yrkar att 
motionen avslås.  
en alternativ lösning redan är 
redo att implementeras och att 
det saknas underlag för att 
kunna besluta om en ramp ska 
installeras.  

l) Inga Staaf, lgh 010 
Det är dags att ändra den alltför ljusstarka 
belysning med lampor som är riktade snett 
nedåt och med lämplig ljusstyrka. Det är 
väldigt irriterande att bo mitt emot dagens 
starka lampor riktade rakt fram. En 
belysningskonsulent bör kontaktas för att 
få ett så bra resultat som möjligt. Det 
skulle förbättra både inomhus- och 
utomhusmiljön väsentligt. 

Det är ej tydligt från motionen 
vilka lampor som avses av 
motionären och styrelsen kan 
därför inte ta ställning till 
motionen. Styrelsen yrkar att 
motionen avslås. 
 
Motionären kan kontakta 
styrelsen för vidare dialog. 

m) Cecilia Sandberg lgh 1516, B-huset 
Vad jag tycker ska göras: 
Jag bor i Svedbergshuset på plan 6, utan 
för min balkong finns ett stort träd, 
troligen björk. 
Den björken behöver klippas till och 
klippas av grenar. 
Varför jag tycker så: 
Jag får in massa kryp och blad från trädet 
som blåser ner på balkongen och in i 
lägenheten. Jag har fobier. 
Dessutom så skymmer den en stor del av 
utsikten och solen. 

Styrelsen behöver utvärdera 
om skötsel av omnämnd björk 
är föreningens ansvar eller 
Stockholm stads. Om det faller 
inom föreningens ansvar kan 
eventuella åtgärder beslutas 
om efter en kontroll av 
situationen. Styrelsen yrkar att 
motionen avslå eftersom 
ägandeskap och påverkan 
behöver utvärderas innan 
åtgärd kan tas. Styrelsen 
uteslutar dock inte att en 



Hur det kan genomföras: 
Antingen hyr vi in en person som kapar av 
grenarna, antingen klättar upp, eller går 
via våra balkonger. 
Jag tror alla vi som har detta träd utanför 
vill att detta ska göras. 

beskärning av trädet kan bli 
aktuell  

n) Cecilia Sandberg lgh 1516, B-huset 
Vad jag tycker ska göras: 
Jag tycker ni ska se över 
cykelparkeringarna som är runt vårat hus. 
De måste bli en bättring, cyklar står 
antingen så pass på trottoaren att man inte 
kan komma förbi, samt de cykelställ som 
står på gräsmattan vid bilparkeringarna. 
Det ser inte klokt ut, som om vi kastat ut 
dem bara. 
Varför jag tycker så: 
Jag gillar ordning och reda, om många 
grannar jag pratat med håller med. 
Nu står det ff cyklar som ingen rört sen vi 
var tvungna att flytta ut från cykelförrådet 
och många med mig cyklar varje dag och 
vill kunna känna att det finns plats för oss. 
Och nu pratar jag inte om det nya tilltänka 
förslaget på betalande cykelparkering 
Hur det kan genomföras: 
Väldigt lätt, vi kan gå runt tillsammans 
och hitta bättre lösningar. Sen hjälps vi åt 
och flyttar på dem  

Styrelsen håller med 
motionären om att det bör 
finnas enkla och lättåtkomliga 
sätt att parkera sin cykel på 
som ej medför att cyklar står 
ivägen på trottoaren. Styrelsen 
yrkar därför att motionen 
bifalles. 
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