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Motion till HSB Punkten 2 Vivalla, föreningsstämman maj 2018  

för verksamhetsåret 2017  

 

NY ENTRE´ POESIGATAN 22 

 

Bakgrund 

Utanför nuvarande entré, under taket, framför nuvarande entré, uppehåller sig ungdomsgäng 

som ibland är påverkade av droger. De flyttar inte på sig när boende ska passera utan 

uppträder ohyfsat när man ska gå in och ut genom entrén. Det är mycket otryggt att gå in 

och ut genom entrén. Då jag är ute på kvällarna väljer jag ofta att gå in genom garaget. Det 

beror på den otrygghet som det innebär att passera dessa ungdomsgäng. Besökare till huset 

måste i nuvarande situation stå bland de stökiga ungdomarna när de ska använda 

porttelefonen. Det är en otrygg situation.  

 

Beskrivning av ärendet 

Flytta ut entrén till den östra husväggen öster om soprumsdörren och sätt upp en vägg utanför 

pelarna fram till den nya entrén. Set bifogad ritning.  

 

Bedömning 

Flytta ut entrén till den östra husväggen öster om soprumsdörren och sätt upp en vägg utanför 

pelarna fram till den nya entrén. Set bifogad ritning.  

Detta förslag ger en större trygghet för alla som passerar entrén in och ut. 

 

Fördelar 

Utrymmet under taket, som idag, ungdomsgäng och även andra står och röker under och 

skräpar ner är i vägen för dem som ska in och ut från Poesigatan 22. Det skulle innebära 

betydligt mindre nedskräpning under taket. Snö som idag blåser in under taket stoppas. 

Dörren till soprummet kommer innanför entrén. Den nya entrén bör enbart ha tagglås så 

föreningen kan se vems tagg som öppnat dörren. Tagglåsterminalen kommer då inte sitta i 

något skyddat utrymme under tak som uppmuntrar till att uppehålla sig i. Tagglåset ska vid 

elavbrott och fel hamna i öppet läge. Kamera och rökvarnare bör också monteras i den nya 

entrén. 
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Nackdelar: 

Sophämtaren måste öppna två dörrar istället för en. Det kostar 250 kr per år enligt Örebro 

kommun. 

 

Yrkande 

1. Att flytta ut entrén till den östra husväggen öster om soprumsdörren och sätt upp en 

vägg utanför pelarna fram till den nya entrén 

2. Att den nya entrén enbart ska ha tagglås så att föreningen kan se vems tagg som 

öppnat dörren 

3. Att kamera och rökvarnare ska monteras i den nya entrén. 

 

 

Övrigt 

Jag vill ha mina yrkanden inskrivna i stämmoprotokollet. 

Vid oklarheter vill jag bli kontaktad via e-post eller telefon. 

k-ae@bredband.net, 070-6425772. 

 

 

Örebro 2018-01-15 

 

 

_____________________________________ 

                     Karl-Åke Eliasson 
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