
MOTION  Till Brf Morkullans Årsstämma för  revisons året 2010 
 
ÄMNE P-Plats    
 
Bakgrund 

1.  
Jag yrkar att styrlsen framfart på temat  P-Platser  höjning utreds från grunden och inkluder de 
medlemar som innehar P-Plats.  

2. Jag anser att styrelsen beslut att höja p-Plats hyror icke är motiverat och strider mot grundlägande 
principer för styrelse arbete i en bostadsrättförening. 

3. Jag anser att tillvägagångsäter (brev om om omförhandling) är rättstridligt. 
 
 
 
Motivering – Marknadspris 
Styrelsen motiverar sin ökning med att 
marknadspris skall betalas. 
 

� Inom Stockholm Stad, eller annorstädes, 
 finns inget som heter marknadpriser för 
bilplats. Det låter således en faktum att 
Brf styrelsen baserar sin ökning på 
oriktiga uppgifter. 

� Föregående år höjdes samma avgifter med 
10-15%.  Total under en två års period har 
dess bilplatsavgifter ökat med 30-35%. 
Konsument prisindex har under samma 
period ökat med 1-2% 

� För bilplatser har föreningen ringa 
kostnader eftersom förening  äger denna 
mark. Det finns alltså ingen grund till 
höjning, som är relaterat  till P-plats. 

 
Motivering – Ökade kostnader 

� Den 20% kostandsökningen är motiverat 
utifrån brister i tidigare renoveringar och 
därmed behov av framtida investeringar. 
Detta är dock något förening medlemar 
skall vara solidariskt ansvariga för.  

� Bilplats innehavare innehavare skall 
belastas extra av, utöver den månadsavgift 
som varje enskild bostadsrätt betalar. Detta 
strider alltså mot likhetprincipen. 

 
Likhetprincipen 

� Det åligger styrelsen att följa 
 likhetsprincipen, vilket i korthet innebär 
att medlemmar i en bostadsrätts förening 
ska behandlas lika.  

� För mig ser det helt enkelt ut på det visset 
att styrelsen ålägger vissa medlemma att 
bidraga med mer  intäker än vad som kan 
skälligen motiveras inom ramen för det 
solidarisk ansvar som ålägges en 
bostadrättsinnehavare enligt lag. 

� En P-plats innehavare är också en medlem 
i förening. Styrelsen kan icke pålägga dess 
medlemar mer kostander än övriga 
medlemar. Att föreningen har tillgångn till 
P-platser ökar attraktion kraften för Brf 
Morkullan. Det  ligger alltså  i 
medlemarnas intresse att säkerställa att 
detta sker på ett positivt sätt. 

 
Övrigt i frågan 

� Det finns inget som säger att P-Platser 
skall var en extra intäkts källa , snarare  är 
det en möjlig förmån man åtnjuter som 
boende i Brf Morkulla.  

� Om tanken var att syfte med  Brf 
Morkullans mark var att maximer intäkter 
skull vi också gör P-Plats av Arvids 
terrass, flytta retursamlingen, hyra ut 
fastighetförvaltarens fria P plats, maximer 
intäkter för servitut etc.  

� Maximera uthyrning av P-platser sker 
idag  till utomstående näringidkare, som 
idag sker till  oskäligt låga kostander, trots 
att de finns kö till P-platser.  

� Bilplats innehavare medverkar till 
desutom till att P-böter på tio tusental 
kronor kommer till förenings kassa. 

 
 

 
Summering  

1. Styrelsen höjning av bilplats avgift följer inte följer praxis som är förenligt med hur en styrelse i en 
bostadsrättsförening agerar i Sverige 2011.  

2. Påståendet att ökade kostander för bilplats och utgörs av marknadshyror är felaktigt. 
3. Höjningen står inte heller i propotion till andra höjningar i samhället. 
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