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Stämma 2019 
Stämman 2019 hålls den 22 maj. Det blir som vanligt på Restaurang Tuppen med en bit mat 

efteråt. Skriv redan nu in i din almanacka så att du reserverar tiden. 

Dags att motionera 

Nu är vi redan inne på 2019, som vi hoppas kommer att bli ett bra år. Har du förslag som du 

vill att stämman ska ta beslut om är det nu dags att formulera dig i form av en motion. En 

motion är ett förslag till beslut som föreläggs en beslutande församling. Som ni säkert alla 

vet är stämman vårt högsta styrande organ. Sista datum att lämna in motioner till styrelsen 

är den siste februari. 

 

Tänk på när du skriver en motion att du formulerar ett förslag till beslut som stämman kan ta 

ställning till – det räcker alltså inte med ett allmänt tyckande. Skriv t ex: Jag föreslår att 

stämman beslutar om att …… 
 

Din motion kan du lägga i föreningens brevlåda innanför porten på Regementsgatan 25 B- 

 

Fråga kring hissrenovering 
Det har inkommit ett brev till kontoret från ”boende i föreningen sedan 1987” med oklar 

namnunderskrift. Denna person oroar sig för hur det ska gå för hen att få in sin rullator i 

hissen efter genomförd renovering. Jag har gått igenom samtliga rollatoranvändare i 

huvudet, men hittar ingen som stämmer med den beskrivning som ges i brevet. 

Jag vore därför tacksam om brevskrivaren vänder sig direkt till styrelsen/vicevärden för att få 

svar på sina frågor.  

 

Nytt trädgårdsavtal 

Vi har inte varit så nöjda med hur trädgården skötts de senaste åren, varför vi nu håller på 

med en ny upphandling. HSB lämnar den siste mars och till dess ska vi ha en ny entreprenör 

på plats.  

  

 

 

 

 

 



Miljöhuset 
Det är ett återkommande ämne med kartonghanteringen i miljöhuset. Du MÅSTE helt enkelt 

platta ut kartongerna. För en vecka sedan var samtliga kärl fulla igen och ändå fortsatta 

medlemmar att lägga nya kartonger där, t o m på locken till kärlen. Christina och jag gick 

igenom kärlen och hittade flera hela kartonger som bara slängts ner utan minsta försök att 

ta isär och platta ut dem. Adresslapparna var kvar och jag kände igen namnen från liknande 

tillfällen tidigare. Jag tror att de skyldiga själv vet vem de är. Var snäll och ta hänsyn och hjälp 

till så att ordningen i miljöhuset upprätthålles. Hade inte vi kommit denna torsdag kväll och 

skrapat av topparna på kartongkärlen, så hade dom inte tömt kärlen på fredagen. 

Vi kommer i fortsättningen att skriva en formell rättelseanmodan till dem som struntar i att 

ta sitt ansvar för den gemensamma hanteringen.  

Övernattningslägenhetens ekonomiska bärighet 
Att ha tillgång till en övernattningslägenhet är ju en väldigt bra service när man bor i en 

fastighet som vår med många små lägenheter.  

 

När vi lämnade vårt styrelserum för att göra om det till en övernattningslägenhet förde vi 

ekonomiska diskussioner. Vi kunde ju sälja lägenheten och få in en säker avgift varje månad 

och dessutom få en hyfsad överlåtelseavgift, som ju kommer alla medlemmar till godo. Men 

om vi gjorde så, så kunde vi ju inte erbjuda den fina tjänst som vi tycker att lägenheten 

utgör. Vi beslöt därför att sätta ekonomiska mål för att försvara att vi använder lägenheten 

till korttidsuthyrning. Målet var en ”inkomst” motsvarande cirka 2 000 kronor per månad. Så 

mycket har vi inte uppnått under 2018. 

 

Sena avbokningar 

Ett av skälen till att vi fått in mindre intäkter från lägenheten är sannolikt att medlemmar 

bokar lägenheten på attraktiva tider, kanske för säkerhets skull - om i fall att…?? och gör 

sena avbokningar när det planerade inte gick i lås och lägenheten står därför tom även på 

attraktiva tider. Detta har tyvärr blivit vanligare och kan vara ett av skälen till att 

uthyrningsfrekvensen minskat.  

Vem hyr? 

Vi har 106 lägenheter i föreningen. Under 2018 är det 20 olika medlemmar som använt 

tjänsten. Merparten av våra medlemmar använder alltså inte lägenheten. Det är lättare att 

motivera att vi ska ha kvar övernattningslägenheten om det var en större andel av de 

boende som nyttjade den. 

Hur gör vi nu? 

Styrelsen har beslutat att övernattningslägenheten ska finnas kvar även under 2019, då vi 

gör en ny utvärdering till nästa årsskifte. 

 


