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Styrelsens yttrande över medlemmarnas motioner

Motion 1: Motion gällande mangel i tvättstuga

Sammanfattning av motion
Motionären yrkar att stämman beslutar att i första hand flytta mangeln från tvättstuga 2, i andra
hand köpa in en till mangel och i tredje hand göra tvättstuga 2 obokningsbar.

Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Motionärernas fråga har tidigare beretts av styrelsen. Kostnaden för att flytta mangeln till tvättstuga
1 uppgår till ca 8-10.000 SEK exklusive moms med anledning av tillkommande arbeten i form av
framdragning samt uppgradering av el samt flytt av bänk med tillkommande VVS-arbeten. Att köpa
in en ytterligare mangel skulle uppgå till ca 20.000 SEK exklusive moms (ovan nämnd
arbetskostnad + inköpspris för mangel). Att göra tvättstuga 2 obokningsbar skulle minska
medlemmarnas möjlighet att planera sin tvättning. Styrelsen har det senaste året utrett frågan
utförligt. Vid styrelsens uppföljning konstateras att det i princip alltid går att boka tid samma dag i
tvättstuga 2.

Styrelsen har principiellt inget emot motionens förslag men anser att åtgärderna inte är försvarliga
med hänsyn till kostnaderna.

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen.

Motion 2: Motion gällande parkeringsplatser
Sammanfattning av motion
Motionären avser att skapa en långsiktig parkeringspolicy samt att sänka parkeringsavgifterna till
en nivå som motsvarar 10% över Stockholm stads boendeparkeringstaxa.

Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Styrelsen delar inte majoriteten av motionärens påståenden och det finns sakfel i motionen.

Styrelsen har diskuterat frågan ingående under året innan den nya parkeringspolicyn publicerades
i slutet av kvartal 4 2020. Det finns således en redan långsiktigt uppbyggd parkeringspolicy.

Bakgrunden till den för motionären kraftiga höjningen av parkeringsavgiften är att styrelsen
uppmärksammat att parkeringarna inte har hyrts ut till likvärdig hyra för alla medlemmar. Vissa
medlemmar har betalat dubbelt så mycket som andra medlemmar. Med hänsyn till
likabehandlingsprincipen är detta fel och alla medlemmar ska således ha samma hyra, med
undantag för de platser som har förhöjd hyra enligt ett tidigare stämmobeslut. Med den här
justeringen betalar alla medlemmar lika och behandlas således lika.
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Styrelsen är överens om att istället för att gynna ett fåtal boende som hyr föreningens 38
parkeringsplatser, så ska en avgift tas ut som ligger i paritet med en marknadsmässig avgift. Detta
för att inte missgynna de resterande 245 lägenhetsinnehavare som inte har möjlighet och/eller en
önskan om att hyra en parkering. Tidigare har det varit en låg omsättning på parkeringsplatserna
vilket indikerar att dessa har varit för lågt prissatta vilket har medfört en otillbörlig fördel för dem
som innehar en så kallad subventionerad parkeringsplats.

Styrelsen har kommit fram till att en rimlig avgiftsnivå är 1.900 kr/månad för medlemmar och 2.500
kr/månad för utomstående (externa). Parkeringsplatserna är således fortsatt subventionerade för
medlemmar men inte i lika hög grad som tidigare. Därutöver har föreningens medlemmar fortsatt
förtur till föreningens parkeringsplatser framför externa hyresgäster. Den ökade intäkten som höjda
avgifter medför kan användas till att exempelvis sänka månadsavgiften för samtliga bostadsrätter.

I dagsläget är samtliga uthyrningsbara parkeringsplatser uthyrda till den nya avgiften och det finns
en fortsatt efterfrågan på parkeringsplatser vilket hanteras genom ett kösystem.

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen.


