




Motion: Fast årsbudget till Community Gruppen 

Datum: 2/29/2020 

Namn: David Ban (D huset, 1tr) 

 

Bakgrund: 

Just nu finns det ingen årlig fastbudget Communitygruppen kan använda. Det finns en låg budget som 

gruppens ansvarig kan använda per aktivitet, i princip begränsat till några snacks för en mindre 

aktivitet. 

Förslag: 

Förslag 1: 

Införa en fast årlig budget av 12 000 sek (1 000 sek / månad) till Community Gruppen som gruppen kan 

använda till aktiviteter och utrustning som stödjer dessa. Budgeten ska spenderas och redovisas under 

ett år och förnyas vid nästa årsstämma. 

Förslag 2: 

Införa en fast årlig budget av 18 000 sek (1 500 sek / månad) till Community Gruppen som gruppen kan 

använda till aktiviteter och utrustning som stödjer dessa. Budgeten ska spenderas och redovisas under 

ett år och förnyas vid nästa årsstämma. 

Förslag 3: 

Införa en fast årlig budget av 24 000 sek (2 000 sek / månad) till Community Gruppen som gruppen kan 

använda till aktiviteter och utrustning som stödjer dessa. Budgeten ska spenderas och redovisas under 

ett år och förnyas vid nästa årsstämma. 

Motivering: 

Med en fast och utökad budget kommer vi kunna betydligt öka engagemanget i våran förening och på 

detta sätt bidra till byggandet av våran interna kultur, förening samt trygghet. 

Aktiviteter som till exempel yoga, biokvällar, fester, workshops, middagar osv, där budgeten skulle 

kunna användas för mat, dryck, dekoration, utrustning, spel, möbler och annat som skulle bidra till 

aktiviteterna. 

Ett behov av ett bättre och närmare Community är någonting som har lyfts fram av ett antal 

medlemmar i olika kanaler, särskilt i sammanband med behovet av ett ökat samarbete och trygghet. 

Community Gruppen skulle kunna börja ha resurser för att ta viktiga steg i en sådant riktning genom 

att till exempel arrangera roligare häng, evenemang och utöka och utnyttja funktionaliteten av våra 

gemensamma lokaler bland annat. 

 



Motion: Minimum höjden av häcken i gården 

Datum: 2/29/2020 

Namn: Lucas von Scheele (D huset, 1tr) och grannar 

 

Bakgrund: 

Efter några diskussioner med en grupp grannar har vi kommit fram till att många utav oss är besvärade 

av den nuvarande (70 cm) höjden på häcken i gården. På grund av detta vill vi skicka in motion. 

Förslag: 

Återställa höjden av häcken och hålla den på minimum 110 cm (gärna högre) 

Motivering: 

Orsakerna till att vi som är påverkade vill återställa (och hålla) höjden till minimum 110 cm är följande: 

 Det ger skydd/privacy mot insyn in i de påverkade lägenheterna på markplan och första 

våningen 

 Positiv påverkan på kvm pris (Mindre insyn = mer attraktiv fastighet = högre kvm pris vid 

försäljning = högre snitt kvm pris inom Morkullan) 

 Det ger skydd/privacy till de medlemmar som använder rosgården och de som passerar (ingen 

är intresserad av att få ögonkontakt med någon i en lägenhet eller att känna sig bevakad) 

I ett försök att lösa dessa bekymmer har vi under sommaren 2019 utfört en petition som ca 40 

medlemmar skrev under. Petitionens syfte var att hålla häckens höjd på minimum 110 cm, vilket var 

höjden i somras (häcken har även vuxit upp till över 130 cm på vissa delar vilket gav oss ett väldigt bra 

skydd mot insyn). Denna petition har visats för styrelsen och trädgårdsgruppen som har beslutsrätt i 

frågan. Dessvärre har trädgårdsgruppen beslutat att dra ner höjden till 70 cm vilket hade negativa 

konsekvenser lägenheterna i fråga samt andra som är bryr sig om privacy i gården. 

Trädgårdsgruppens motargument var följande: 

 Vi har alltid haft en låg höjd på häcken 

o Motionens avsändare: detta instämmer inte; det har varierat mellan 80 och 130+. 

Samt bara för det alltid varit så betyder inte att det inte går att förbättra. 

 Höjden på häcken bestäms av första grenen på ett av träden i garden 

o Motionens avsändare: detta är en arbiträr, subjektiv bedömning 

 Gården kommer vara asymmetrisk och därför inte vacker. 

o Motionens avsändare: Gården är redan asymmetrisk och vi värdesätter privacy, 

funktion och ekonomiska aspekter över symmetri. Dessutom är skönhet en subjektiv 

fråga. Trädgårdsfirman som sköter gården håller med om att en 110 cm höjd eller 

högre passar in bättre i våran gård. 

Styrelsens åsikt är delad i denna fråga. På grund av petitionen samt en kontinuerlig dialog sen 

sommaren med ca 70 ytligare medlemmar visar det sig att medlemmarna stödjer vårt förslag med stor 

majoritet (med några få som var neutrala i frågan och inga som var emot). 



Med denna bakgrund hoppas vi att stödet av föreningens medlemmar kommer att spegla sig på 

årsstämman och att vi får en bredare förståelse och stöd på ett forum som har slutmandat i den här 

frågan.  

 

 
  

 



 

 

 
 


