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Styrelsens yttrande över motion av Christina Westberg, Marianne 
Ewelönn, Anders Ahlmark och Torbjörn Carlsson angående 
möjligheten för Bränneriets boende till social samvaro utomhus 
och på altanerna i vårt område. 

Det obrutna parklandskapet är en stor kvalitet på Reimersholme. I detaljplanen (nr. 
6888) har man också X-markerat större delen av våra tomträtter. Det betyder att det 
ska lämnas utrymme för allmän gångtrafik. Att sätta upp staket är därför en känslig 
fråga som måste prövas av Staden.  

Det som vi kallar Eko-parken är området med höns, kryddträdgård, grillplats och 
sittplatser som sträcker sig söderut från muren mot Reimersholmsgatan till och med 
den öst-västliga gångvägen. 1985 tog Bränneriet över tomträtten för denna yta med 
motivet att det annars inte gick att klara transporter till våra hus väster om parken. Vi 
har alltså vår fulla rätt att ordna med utemöbler, etc. i detta område. Området 
används flitigt av boende då det finns sittplats och grill där. 

I samband med att vår tomträtt utökades ingick Bränneriet ett avtal med Staden om 
att åta sig att sköta parkmarken söder om Eko-parken ner mot vattnet på uppdrag 
av Staden. Vissa förbehåll fanns i avtalet, bland annat fick Bränneriet inte röra 
popplarna. I parkplanen 2019 står att Bränneriet även fortsättningsvis skulle sköta 
marken. Trots detta sade Staden ensidigt upp detta skötselavtal vid årsskiftet 
2020/21. Staden hade beslutat att skötsel av all parkmark i Staden ska upphandlas i 
konkurrens enligt lagen om offentlig upphandling.  

Området är allmän parkmark enligt detaljplanen. Här kan vi inte sätta ut ”privata” 
möbelgrupper. Detsamma gäller delar av gräsytor som gränsar mot stadens mark 
längs vattnet. 

Det är fritt fram att föreslå lämpliga platser för utemöbler, grillning etc. på våra egna 
tomträtter. Varje år ser vi över placeringen av soffor och det kan vara aktuellt att 
förnya möblering på några platser.  

Över åren har placeringar av sittgrupper, planteringar och lekytor förändrats och så 
bör kunna göras även i fortsättningen.  

Styrelsen har beslutat att bidrag till blommor på altanen ingår i årets budget. 

Styrelsen föreslår stämman att besluta 

- att motionen i de delar som avser marken och inhägnad, placering av 
möbelgrupper med mera därmed är besvarad. 
 

 



     

 

  


