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Styrelsens yttrande över medlemmarnas motioner 

Motion 1: Ändring av tillträdesrätten till trappuppgång L 

 

Sammanfattning av motion 

Motionen avser att begränsa tillträdet till föreningens trappuppgång L. 

  

Styrelsens yttrande och förslag till beslut 

Motionen har till syfte att begränsa tillgången till endast en del av föreningens fastighet. Styrelsen 

anser att motionen eventuellt strider mot likabehandlingsprincipen av föreningens medlemmar. 

Därför föreslår styrelsen att stämman beslutar att avslå motionen eftersom den endast avser 

trapphus L. Styrelsen tycker dock att frågan är viktig för föreningen och tycker en översyn av 

föreningens port samt vindlås är behövligt. Styrelsen har under året diskuterat en översyn av lås och 

tillträdesanordning och avser fortsätta diskussionen kommande verksamhetsår samt tillsätta en 

arbetsgrupp med syfte att se över säkerheten i hela fastigheten.  

 

Avslutningsvis vill därför styrelsen påpeka att det vore olyckligt och troligtvis fördyrande att enbart 

vidta åtgärder för en port innan ett system för hela fastigheten finns på plats. 

  

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen. 

 

Motion 2: Fast årsbudget till Community Gruppen 

 

Sammanfattning av motion 

Motionen avser att skapa en fast budget för Community Gruppen. 

  

Styrelsens yttrande och förslag till beslut 

Styrelsen anser att idén är bra och kan bli en del i att skapa god sammanhållning i föreningen och 

på så vis få en säkrare boendemiljö. Dock är frågan i utkant i vad styrelsens uppdrag innebär varför 

styrelsen vill föreslå till stämman att den ska yttra sig över vilken nivå som budgeten ska läggas på: 

Förslag 1, 2 eller 3 enligt motionen, men också ett extra alternativ 4. avslag/noll kr. 

  

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att yttra sig gällande förslag 1, 2, 3 eller 4. 

 

Motion 3: Minimum höjden av häcken i gården 

Sammanfattning av motion 

Motionen avser att begränsa den lägsta höjden på häcken på innergården till 110 cm från nuvarande 

praxis om 70 cm 

  

Styrelsens yttrande och förslag till beslut 

Styrelsen har diskuterat frågan ingående och även behandlat frågan innan den inkom som en 

motion. Styrelsens tidigare slutsats har varit att frågan hanteras av föreningens trädgårdsgrupp där 
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samtliga medlemmar är välkomna att engagera sig. En oenig styrelse anser att frågan inte är en 

stämmofråga utan en styrelsefråga och att motionen därför ska avslås.  

 

Styrelsens ansvarsområden i en bostadsrättsförening är att besluta om frågor som rör den löpande 

driften dit en skötselfråga för trädgården får anses höra.  

  

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen. 


