
Protokoll fort vid Brf. Entitans ordinarie foreningsstdmma
for 2013
Mindagen den 5 maj 2014 kl. 19.00-23,00

f ttt:j:f. Korsriddarens foreningslokal, Hdgerstensvagen 165 C i Aspudden

1. Stemman oppnas
Brf' Entitans ordforande Minoti Sen hdlsar alla valkommen till Srets stamma.

2,Val av ordforande vid stdmman
Minoti sen foreslir Anne Kallman till ordforande for stamman,
Stamman valjer Anne Kallmctn tiil ordforande for stamman.

3. Anmdlan om ordforandens val av protol<ollforare
Ordforande Anne Kallman meddelar att hon utser Karin Johansson till protokollforare.

4. Godkdnnande av rostliingd
Fortecl<ning av ndrvarande medlemmar har sl<ett genom avprickning. Forteckningen
rostberattigade medlemmar samt 3 fullmal<ter. Sammanlagt 44 roster.
Stamman beslutar att qodkanna r1stlanaden.

Vid punkt 10 gors en justering av rostlangden eftersom medlernmar tillkommit. Aktuell rostldngd dr
46 rostberattigade medlemmar samt 3 fullmakter. Sammanlagt 49 roster.
Stamman beslutar att godkanns r1stlangden.

Vid punkt 20 motion 2 gors en justering av rostlangden eftersom medlemmar lamnat stamman.
Ak:tuell rostldngd dr 42 rostberdttigade medlemmar samt 3 fullmakter. Sammanlagt 45 roster.
Stomman beslutar att godkanna rostlangden.

5. Faststdllande av dagordning
filldgg ipunkt 13: arvode till valberedningen.
stamman faststaller dagordningen efter ovan namnd justering.

6. Va I av tv6 juste ra re tillika rostrd kna re.
Arrn-lda Schultz och Jan Hammarlund foreslogs tilljusterare tillika rostral<nare vid behov.
Stammon valier Ann-lda Schultz, Manhemsgatan L3 och Jan Hamntarlund, Vapengatan 22, till
j u:;te ra re ti | | i ka rostra kn a re.

7. Fraga om kallelse skett i enlighet med stadgarna
Kallelse till ordinarie stamma f6r utfardas tidigast fyra veckor fore och senast tvd veckor fore
stii m ma n.

stamman fastsldr ott kallelse har skett i enlighet med stadgarna.

8. Styrelsens 5 rsredovisning
st'immans orciforande gdr igenom styrelsens irsredovisning.
Kcrmmentarer i korthet:

- Antalet medlemmar i Brf . Entita n ar 294 medlemmar.
- Rdttelse: Under rubril<en Fortroendevalda ska Srtalet vara 201.4 di mandatperioden gir ut

for sitta nde styrelsemedlem ma r.
- Triidgirdsskotsel 2013 ha utforts av Energibevakning AB,

Trddgi rd.
- Samtliga medlemmar i energigruppens har avgitt. En lista med rekommenderade itgarder

har ldmnats till styrelsen.

Bilaga 1

upptar 41

Bilaga 2

Kahlins och Vallmon Mark &



- Kornnlentar om husombuden saknas i Srsberattelsen. Det finns 10-15 husombud i

foreningen. De valjs inte pd stdmman utan de som ar intresserade av attvara husombud hor
av sig till styrelsen.

- Under 201'3 har I25 000 kr amorterats pd linen. Under kommande ir kommer det att
amorteras 500 000 kr per ir.

Stamman beslutar att godkanna och tagga drsredovisningen till handlingarna,

9. Revisorernas berdttelse
Foreningens revisor Ulf Torstensson berattade att han 96tt igenom och kontrollerat att det foljer
praxis' Han foreslog stamman att godkdnna redovisningen och ge ansvarsfrihet till styrelsen.
Stomman beslutar att godkanna och lagga revisorernas berattelse tilt handlingarna.

l-0. Beslut om faststdllande av resultat- och balansrdkningen
stammsn beslutar att faststalla resultat- och balansrakningen.

LL. Beslut i anledning av foreningens vinst eller forlust enligt den
faststd llda ba la nsrd kn ingen
Styre lsens forslag ti | | resu ltatd isposition redovisas i 5 rsredovisn i nge n.
Stantman beslutar att bifalla styrelsens forslag till resultatclisposition.

12. Beslut ifriga om ansvarsfrihet for styrelseledamoterna
Stctmman beslutar att ge styrelsen ansvarst'rihet for det gdngna verksamhetsdret. Beslutet var
majoritet med en rost emot.

13. Frdga om arvoden for styrelseledamoter och revisorer for mandatperioden
till ndsta ordinarie stemma samt principer for andra ekonomiska ersattningar
for styre lseleda moter.
Styrelsen:
Forslag pi att bibehSlla ersattningsnivdn som Ar 201,3,2 basbelopp exkl. sociala avgifter att fritt
fordela mellan sig.

Stamman beslutar att bibehdlla nuvarande ersattning tilt styrelsen att fritt fordela inom sig.
Revisorerna:
Forslag pd att bibeh6lla ersattningsnivSn som 6r 201,3,0,25 basbelopp exkl, sociala avgifter att fritt
fordela mellan sig.

Stamman beslutar stt bibehdlla nuvarande ersattning till revisorerna attfrittfordela inom sig.
Valberedningen:
201'3 var ersattningen forvalberedingen 0,1- basbelopp exkl. sociala avgifter. Eftersom arbetet i

valberedningen kraver mycket arbete foresl6s en hojning tillO,2 basbelopp exkl. sociala avgifter att
fritt fordela mellan sig.

Stamman beslutar att hoia ersattningen till valberedningen till 0,2 basbelopp exkl. sociala avgifter att
fritt fdrdela inom sig.

L4. V al av styrelseleda moter
Lena Su nd be rg fr6 n va I bered ningen redovisa r va I bered n ingens forslag.

- Christer Karlsson nyva | 2 Ar
- Cesar Bengtsson Morales nyval 2 Ar
- Ulrik Carlsson omval 1 dr
- Fredrik Mannberg omval 1 ir

Minoti sen och Torbjorn Ljung harett ir kvar pi sina mandatperioder.
Stamman beslutar att bifalla samtliga forslag frdn valberedningen.



15. Val av revisor och revisorsuppleant
Valberedningen foreslSr omval pi 15r av Ulf Torstensson till ordinarie revisor och nyval pi 16r av
Anna Westerholm som revisorssuppleant.
stamman beslutar att bifalla volberedningens bagge forslag.

l-6. Va I av va I be red n ing
Valberedningens forslag ar Fredrik odhammar och Ann-lda schultz, nyval 1ir samt susanna
Leijonhufvud omval 1 dr.
stamman beslutar att biJalla forslaget, susanna Leijonhufvud valdes till sammankallande. samtliga
valdes pd L dr.

!7.val av ombud och suppleant till distriktsstdmma HSB
Forslag pi att detta Sldggs styrelsen.
stamman beslutar att dlagga styrelsen att valia ontbud och suppleant till distriktsstamma HSB.

18. Val av flaggmdstare
Forslag pi Karin Johansson.
stamman beslutar att varja l(ctrin Johansson till f taggmastarinna.

19. Forslag frin styrelse
1. Avsluta fcireningens borittslokal
Stamman beslutor att folja Bo revisons forslag att avslutct borattslokslen.

2. Bilpool 
eilaga 4

Brf Entitan staller upp med parl<eringsplats och foretaget sl<oter resten. Den parkeringsplats styrelsen
gav iforslaget ar inte al<tuell ldngre eftersom ytan ar for rrara balkongerna. Ny tdnkbar plats for
parl<ering dr vid grovsoprummet. Styrelsen undrar om merdlemmarna dr intresserade av att styrelsen
arbetar vidare med forslaget.
Disl<ussion och frdgor om bilpool och mojliga parkeringsplatser.
Tips fr6n medlem om att kommunen har lagt trottoar ocl'r gata pi mark som tillhor foreningen (vid
Vapengatan). Kan l<ansl<e byta och fi annan mark frin kommunen.
Stamman beslutsr att styrelsen fortsatter arbetet med forslaget. Majoritetsbeslut via
ha nduppracknin g.

20. Motioner
Samtliga motioner finns samlade i bilaga 5.

L. Kall och dragig lSgenhet

Bilaga 5

Motiondren fanns irrte pd stdmman. Framkom att det finns fler som tycl<er att deras lagenheter ar
kalla. Nar detta intrdffar kontar<tas fastighetsskotaren.

Styrelsen onsl<ar iforsta hand att motionaren konta[<tar f;lstighetsskotaren for att fe hjalp pi plats i

sin lagenhet. Detta har gjorts hos ancira medlemmar med positivt resultat. Det gdr dven att folja
temperaturen i den ensl<ilda ldgenheten for att se variationer over tid och itgeirda dessa. I v6ra
matningar ser vi inte samre respons pi justeringar ide ld5lenheter som ligger pA bottenplan om an
att dessa oavsett vdrmestyrning dr utsatta frin kyla pd golven d5 de saknar uppvarmda utrymmen
under sig. styrelsen anser harmed motionen besvarad
Stamman beslutar anse motionen besvarad.

2. Skiirma av innergird
Motiondren fdrtydligande att det racl<er med nSgon form av avskamning och inte lds.
Diskussion om for- och nackdelar med att skdrma av parken och vilka mojligheter som finns. Agg ocrr
grus har blivit kastat pi rutorna hos nigra som bor ldngst ner.
Styrelsens fortydligande att de ar emot l5s och det kan vara svdrt att f6 till med vdxter.

Bilaga 3



Styrelsens l<ommentar motion2+3: Frigan harvarit uppe for beslut pi tidigare stammor bland annat
2006 och rostats ned dd inget ekonomiskt forslag presenterades. Majoriteten ville se en oppen park.
Vi ser en ris[< att en stdngd passage vid denna del av innergirden sl<ulle oka passage pe andra delar av

foreningens marl<. Styrelsen forordar en levande park och grannsamja som l<ommer av oppenhet och
forstielse. Styrelsen anser harmed motionen besvarad.
Ordforande onser motionen besvarad,
Votering begars.

Rostrakning 26 for styrelsens kommentar 1.5 emot styrelsens kommentar.
Stamman beslutar anse ntotionen besvarad.

3 Skdrma av innergirden
Denna punkt ingick i disl<ussionen for motion nr 2.

Styrelsen fortydligade att det l<an vara sv6rt att plantera hdcl<ar vid gingen mot cafeet for ddr dr det
mycket berg i marl<en.

Styrelsens kommentar motion 2+3: Frigan harvarit uppe for beslut pe tidigare stdmmor bland annat
2006 och rostats ned dd inget ekonomisl<t forslag presenterades, Majoriteten ville se en oppen park.
Vi ser en risk att en stangd passage vid denna del av innergirden sl<ulle oka passage pe andra delar av
f6reningens mark. Styrelsen forordar en levande park och grannsdmja som kommer av oppenhet och
forstielse. Styrelsen anser harmed motionen besvarad,
Stamman beslutar anse motionen besvarad.

4. Fcinster och ventilation
Enligt underhSllsplanen dr det planerat att se over Brf. Entitans fonster 201,8.

Diskussion om olil<a mojligheter att lagga till glas och ev. att testa detta i nigon lagenhet.
Styrelsen tycker att det ar orattvist att endast en ldgenhet sl<a f6 prova och det behovs en utredning
om vilken sort som ska provas,

Styrelsens kommentar: I den underhSllsplan som foreningen foljer for det planerade underhSllet f6r
de kommande 20 iren finns en oversyn av fonstren med. UnderhSllsplanen dr ett strul<turerat satt
att for foreningen att genomfora planerat underhill. Att under innevarande 6r starta en sidan har
stor aktivitet ar inte ekonomisl<t forsvarbart. Styrelsen anser harmed motionen besvarad.
Stamman beslutar anse motionen besvarad. Stamman ger uppdrag till styrelsen att tidigareldgga
starten av utredning av statusen pd fonsterna.

5. Portarna smbller
Styrelsens kommentar: Under 201.2 installerades de nya portarna iforeningen. Foretaget som
levererat portarna har konsulterats och justeringar har ddrefter genomforts. Det ligger i hela

foreningens intresse att portarna gir igen dd detta ar allas virt sl<alskydd. Styrelsen anser harmed
motionen besvarad.
Stamman beslutar anse motionen besvarad.

6. Energigrupp
Diskussion om att det finns nu ett behov av en energigrupp da beslut om utredning om fonster
kommit. Nigra deltagare pi stamman vill delta igruppen. Styrelsen fdrtydligar att de villforst gi
igenom den lista med energibesparande Stgdrder som den tidigare energigruppen foreslog.

Styrelsen koordinerar och arbetsleder arbetsgrupper iforeningen. Energigruppen hade en
ridgivande furrktion till styrelsen och har presenterat utredningar 5t styrelsen for energibesparande
itgi;rder. Styrelsen ar nu ien verl<stdllande fas och bearbetar de underlag som tidigare presenterats.
I dagslaget ser vi inte att styrelsen hinner genomfora fler projekt an de pi96ende varfor behovet av

en arbetsgrupp inte ar aktuellt inulaget, Styrelsen anser harmed motionen besvarad.
Stamman beslutar anse motionen besvarad.



7. Tider pi lekplatsen
Styrelsens kommentar: Styrelsen foreslSr att det gors ett tilldgg till trivselregler angdende tider for
Lekpark. Medlemmar fir saga till om de blir storda, oavsett i lel<parl< eller annan yta. Styrelsen anser
harmed motionen besvarad.
Stamman beslutar anse motionen besvarad.

8. Motion om nya fcinster p5 gaveln Vapengatan 4
De onsl<ar ett ri[<tningsbeslut frin stamman. Bygglov och annat ar inte klart.
Diskussion om vad l<an det finnas for foljder t ex om det inte ar radiator under fonster och det kallras,
vem tar hand om det om lagenheten ar sild till nya agare och andra juridiska frdgor.

Styrelsens kommentar: Frigan ar inte fullstdndigt forberedd. Styrelsen ser positivt pd frdgan och vill
arbeta vidare med motiondrerna under dret. Styrelsen anser harmed motionen besvarad.
Stamman deleqerar beslutsratten till styrelsen. Vid behov rddfrdgas stamman igen. Alt kostnad kring
utredningen ligger pd motionarerna.

20. Ovriga f rSgor
lnga ovriga frigor.

21. Stii mmans avsluta nde
Ordforande avslutade motet.

I \,
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KALLELSE TILL FoRENINGssTAMMA

5 MAJ 2014

Medlemmarna i HSB Bostadsriittsfbrening E,ntitan i
Stockholm kallas hiirmed till ordinarie foreninssstuimma kl.
19:00 mflndag 5 maj 2013.
Plats: Brf Korsriddarens fbreningslokal, Hrigerstensvdgen I 65.

Dagordning

l .Stiimman oppnas
2. Val av ordfbrancle vid strin-rman

3. Anmiilan onr clrdfdrandens val av protokollfdrare
4. Godktinnande av rostleingcl
5. Faststzillarrde av dagordning
6. Val av tvi justerare tillika rostriiknare. .lusterama skall tillsamrnans med ordlbranden
justera protokollct.
7. F-riga orn kallelse skett i enlighct nted stadgarna
8. Styrelsens arsredovisnine
9. Revisorentas bereittelse
10. Reslut om t-aststiillande av resultat- och balansrrikningen
1 1. Beslul i anledning av t-oreningens vinst eller lbrlust enligt den f'aststallda
balansriikningen 

r

12. tleslut i1i:agaonr ausvarsfi'ihet f-or styrelseledamoterna , r'r,t r'i i, ' li''):" t 
('r iirr " i: ' r'

13. FrAga ont arvoden f-or styrelseledamdter och revisorer'ftir mandatperioden till niista
ordir-rarie sttinrma samt principer for andra ekonomiska ersrittningar fbr styrelseledamoter.
14. Val av styrelscledamdter.
15 Val av revisor och revisorssuppleant
16. Val av valbereclning
17 . Y al av otnbud och suppleant till distriktsstiimma HSB.
18. Val av flaggnrdstare .

19. Forslag fiin st-vrelse. l. 2. Se bilagor pa hemsida. e-post utskick eller ibytesrum.
20. Motioner 1.2.3..+.5.6.1.8. Se bilasor -"-.
21 .Ovriga Frdgor
22. StZimlltaus avsl utancle

Stockholnr lzi april 2011 Styrelsen HSB lJostadsriitlsf'orening Entitan i Stockholnr
ittii;iLi,iir i( iiiii;rrr ,i
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F'iirslag {riln stvrelsen 1"

Av s lut ti .fb r e n r n g e rt,:' b r t r cjt t,s, I o ku L

Brf Entitan har 235 ltigetlheter nten dver'r en sa kallacl bot'rittslohal rrrecl nr236: den upptar
en andel ar'(J"77952 plooent. lloreittslol<aien 11'l1er intc'leingfe nagon praktisk funktion.
V6r exterua revisor Borel ision liar upprlanat oS: iitl avsluta bortittsloliaien da clet anses
inkorre:kt att ha den l<var'. Om vi avslutar clen hommer det paverha virt l<ommancle bohslut
mecl ca 2000 ltr vilket illots!'arar clen ursprungliga insatsen, \/Art totala ancielstal kornmer
efter a'','slutet uppga Itl99.')2047 proccnt. AncJelstalen behover inte vara i00 procent, det
viktiga eir att de inbordes lbrhallanclen inte rinclras. Orn vi i trarnticlen iindrar cle inbordes
forhiliandena iir det v'ilitigt att homma ihag att anclelsralen inte uppgar till 100 procept.

Styrelsens fbrslag :ir salecles att vi avslutar. boreittsioltalen.
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lVlotion 1

KaHH @ah het,

l\amn : Ev;r-Britt iAspl<rarrs

Bakgrund:

l(all dragig lagenhet,

Synpunl<t:

Jag bor lartgst ner i fastigheten Blonrmensbergsvagerr 153, L.agenheten ar dragig och l<all ffa vintertid,
forstdss' Ji,rg har gJort vaq sont bor goras- tatat fon-ster osv Inser att isolering ,ioiu1. golv och lister motyttervaggar tir rnl<t dalrg. t,ikasa runt fonster Jag har ofta ,:6..17 grader p6 gdtvet och"max 2O-2j
grader ' ovt'iga lagenheterr Att Energtbeval<ningnu mixtrar med varmen foiattfa en,optimal,,
temperatur l<an fungera i lagenheter hogre upp i fasti5Theterna men rnte hos mig Det ar hemsl<t att
bara ha halvljumma element bara for ati utomhustenrperaturen visar ett par pluigrader, Fastigheten ar
and6 iskall Det ar otrivsamt att behova palsa pa srg inomhus och fOrmodligen otialsosamt att
smdfrysa hela trden Snart star 1ag inte ut med att n-a ciet sa har vintertid Rntar att fler i foreningen har
det som jar.l

Eva-Britta Aspkrans

Blommensirergsvagen i 53

f\a^ 
^an 

a? t'Au/u o to +c. cz
Forslag till 6rsstiimman :

Far.;ag hlalp med ob.leKtiva matningar temperatur golv och ovrrg lagenhet samt mata drag frdn fonster
och golv?
Atgarder?
Styrelsens lcomrnenta r:

Styrelsen irnsl<ar i fejrsta hand att rnotiondren l<ontal<tar fastighetssl<otaren for att fA hjtilp pd plats
i sin ldgenhet. Detta har gjorts hos andra medlemrnar med positivt resultat. Det gir iiven att folja
temperaturen i den ensl<ilda lHgenheten for att se variationer over tid och 6tgiirda dessa. I v6ra
mdtningar ser vi inte siimre respons p6 justeringar i de lHgenheter som ligger pi bottenplan om dn
att dessa oavsett vHrrnestyrning i,ir utsatta frdn l<yla pd golven dd de sal<nar uppvdrmda utrymmen
under sig. lityrelscn anser heirnred motionen besvarad.

Cnalgfig tlagen



lVlotion 2r'3i

[Motflaltnr 2; S$(b1rrna a]v urr"lrrlergatrdi,

l\amn : lVlerrica Esentals

BakgruneJ:

F0rra somn'laren gjoroes innergarden om oeh 'genonrfartstrafri<en harOl<at marlant l-ler mannisl<or,
som inte bor tforeningen anvancler var innergard sonr genvag eiler den nya fina let<platsen,
Sommartici stors jag av llud fran tidiga rnorgon till sena kvallen, aven med stangdafonster V€rra
fonster ar iralrgt rsolerade ocfr fungc:rar ,nte alls som rJuoskyod
SynBunl<t:

Jag vill ha en lugnare garci fOr oss som bor har och vara: vanner Genom att stanga av for genomfart
med ett stet[<et med last grrnd vrd soprumnret och detsamma r andra anden vid cafeet.
Jag vill ocl<sa satta en sl<ylt vrd lel<platsen dar det tydligt star under vill<a tider lel<platsen far anvandas.
Det skulle l<unna vara helger l<l g-21 och vardagar l(l B-20 Det oor oci<sa manga fanriljer med sm€r
barn i forerringen
Forslag till 6rsstiimman l

l(an vi satta upp staket rned last grind i bada anoarna av lnnergarden? Var portkod alternativt svarta
bricka fungerar for passage

[Vflot[ran 3,S[<ai nnna av Inrilerganderl

Nanrn : Elisabetfr Johanssein

Bakgrund: Vdrr tnnergdird har sedan tradgardsrenovenngen irlivit en genomfartsvag for manga och den
avskarmnirtg sottt utlovades vid presentationen av planerna sarnt vid extrastamman har inte blivit av.
Vdrr innergiird anvands nu av hela i<varteret som en allrnan park och genomfarl Det ar inte trevligt for
oss som hetr sovrunrsfonster mot irrnergarden eftersonr okaci anvandnrng och genomfart medfor okad
och mer orirfattande lludniva
Synpunkt: Jag vill att var innergard skarmas av sa att den ,<anns tydligt privat

Forslag tilll iirsstdmman: Jag foreslar att rnnergarden sl<armas av ordentligt vid Manhem och vid
grovsopru nrmet antrngen genom :

1 staket nred grind

eiler
2 med rejiila hackar omlott som forhindrar insyn oeh att man cyl<lar rakt igenom gdrden.

Styrelsens; l<ommentar motion 2+3 : Fr6gan har varit upfie for beslut pd tidigare stiimmor bland
annat 200€; oe h rostats ned da inget el<onomisl<t forslag presenterades. lVlajoriteten ville se en

eippen parli. Vi ser en risl< att en stiingd passagc viel denna del av innerg6rden skulle ol<a passage p6

andra delan av foreningens marl<. Styrelsen forordar en levande parl< och grannsdmja som l<ommer

av oppenhr:t och forstaelse. Styrelsen anser hiirrned motionen besvarad.
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lVlotion 4

Namn: lVlar.iea Escntals

Bal<grund: Flusen ivarforenrng ar gamla och dragiga oc;h fonster samt ventilatrorr bor uppdateras sdratt den 0kande ljudnivan fran r;tsr0an dampas saffrt att varmel behalls r husenDet passerilr fler nranntsf<or utanfclr husen nu an for bara nagra ar secjan och det gor att vr sorn harsovrumsfo'ster mot gata och gard far en o'mrig rlucrniva inomhus
Den ojamn;l och gamla verrtilationen iform av ciragverrtilerr ii<ombination med klena fonster gor att detdrar och att alla rjud utifran [<onrmer irr istort sett odarrrpade
Biltrafil<en lrar ocksa ol<at vilke. aven det ger ol<ad lluciniva samt mer smuts och avgaser sorn kommerin genom de gatmla dragventiierna i fonstren
lvdr tredrirgs rum l<an man torka av pa blomhyllan en gang i veekan och fa en aiideles svart trasa.Det ar forertat mcd halsorisl<er att fa in avgaser ofiltrerat r iagenheter

synpunl<t: 'Jag vill att vr satter in ett tredle gias r forrstren samt rnstallerar moderna ventrler i sam'igaf0nster,

Forslag till 6rsstdmman: Att vi installerar ett tredle fonsterglas eller byier fonster i alla tagenheter
Att vi byter ut de gamla slalvdragsventilerna mot mocjerna som slapper in mrndre Ijud och smuts

styrelsens |<ommentar: I den underhdllsplan sorn feireningen foljer fcir det Blanerade underhillet
forde l<ommande 20 liren finns en oversyn avfonstren rned. underhallsplanen drett strul<turerat
sdtt att feir foreningen att genornfdra planerat underhell. Att under innevarande 6r starta en s6dan
hdr stor aktiivitet dr inte el<onomisl<t fsrsvarbart. styrelsen anser htirmed rnotionen besvarad,

lVlotion 5

l1)o; lt'li al["nr[ir s r(]trtaii[] e Lr

l\amn: lVlariea Esentals

Bal<grund: Innan de nya portarna
eftersom dc garnla smallde hoqt
de gdr igen

synpunl<t: l)et ar rnte rrmlrgt att 2014 ha portar som bral<a: igen sa
som ar tysti'r som vi l(un0e ha bestallt. Vi bor rnstallera nagon fOrm
alternativt tillaggsisolera lagenheterna langst ner r iruserr

bestaildes framforde yag onskem€rl till styrelsen om tystare poftar
De nya portarna rater annu rner och det ekar r hera var ragenhet nar

rutorna sl<allrar. Det frnns portar
av dampande funktion p6r dem

Forslag till arsstdrnman: 1 Att vr installerar nagon form av i1u<ldampande mel<anil< pa portarnas
d0rrar
2' Att lagenireterna langst ner l varJc hus fair tillaggsisolerirrg i sovrumnret narnrast po*en
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Styrelsens k;ommentar: Under 20'Lt installerades de nya portarna i foreningen. F6retaget sorn
levererat portarna har ltonsulterats oe h justeringar har diirclter genomforts. Det ligger i hela
foreningensr intresse att portarna gar igen ddr eJetta iir allas v6rt sl<alsl<ydd. Styrelsen anser hiirmed
motionen besvarad.

lVlstion 6

l\amn: lVlariea Esentals

Bakgrund: l'lar styrelserr forra aret annonseracje efter rntresserade till Energigruppen pa grund av att
de som dii s;att i gruppen skulle sluta artmalde lag och fiera andra oss och vrlle driva gruppen Vi fick
till svar att styrelsen andrat sig oe h ville ha hand om energrfragorna sjalva
Vi p€rpel<adti da att vi var intresserade ocfr fortfarande ville ha en energigrupp men ficl< da samma svar
igen, att styrelsen slalva sl<ulle ha hand om oetta

Synpunl<t : Styrelsen har upprepade gar)ger patalat att cle har hog arbetsbelastning varpa jag har
svart att se varfor de tackar nel till att andra boencie: r foreningen tar hand om energifragorna och 5ildar
en ny Energyigrupp

Forslag till arsstiimma Att vr ooerrde far b,lqa en energlgrupp gen

Styrelsens kommentar:

Styrelsen l<oordinerar oe h arkletsleder arbetsgrupper i foreningen. Energigruppen hade en

radgivande funl<tion till styrelsen oe h har presenterat utredningar 6t styrelsen for
energibespilrande dtgdrder. Styrelsen dr nu i en verl<stiillande fas oe h bearbetar de underlag som
tidigare presenterats. I eJagslHget ser vi inte att styrelsc-,n hinner genomfora fler projekt iin de
pigiende varfor behovet av en arbetsgrupp inte Hr al<tuellt i nuldget. Styrelsen anser hdrmed
motionen besvarad.

IVlotion 7

l\amn: Marica Esentals

Bakgrund:

Den nya lel<platsen pi innergirden arfin och nyttjas av nringa, bide boende och andra, Sommaren
20i3 var dr:t lel<ande pa platsen si tidigt sr:m 7,30 pi morgnarna aven helger samt sd sent sorn 22 ptt

kvallarna. Detta medforde en mycl<et otrivsam och storande ljudnivd rnomhusfdross som bor precis

vid lel<plats;tln och har sovrumsfonster rnot den. l3oende si lingt upp som tredje v6ningen har kdnt
cia a+ArJa)r5 )L\Jr\-lq.

Vi som bor langst ner har dessutom full insyn ivAra lagenheterfrin tal<et av lekhuset,

1f I ii el, Lr'' ]p ti )kI ;i,<ip Jliar ii,s G] l0i



Vi har tvd barn och lel<er garna rnen

t,ex Bitparrren behover vi visa extra

Synpunkt:

ettersom var lel<plats ligger extremt nara husen till sl<illnad frin
hansyn mot boende nara lel<Blatsen,

samma triv:;elregler och tidersom ihusen galleraven p6 gdrden och darfor behovervi eventuellt
sl<ylta om trrier for bade boende och andra som vill lel<a sa att man inte behover val<na av sl<ril<
utanfor fonl;tret / 30 pi helgerna, Det som har horts mest in till oss ar foraldrar som stdr och pratar
hogt tidigt [)a morgonert c'llersent pd l<vallen ndr rnan forsol<er natta smdbarn inne som undrarvem
som pratar och sl<ril<er och inte l<ornmer till ro.

Villman leka tidigt eller sent kan man med fordei gti titl Aspudds- eller Bitparl<en dar husen ligger
lSngt ifrin,

Fcirslag ti|| drssttimmaR :

Att vi sl<ylta r lel<platsen exenrpelvis

' Lekplatser ar dppen for lel< vardaga r 7-1"g samt
anslutning till lekplatserr, '

helger 9-?-0, Vanligen respel<tera de boende i

Eller n6got lil<nande som gor att det blir lite lugnare pi innergirclen,

Styrelsens kommentar: Styrelsen fejresl6r att
Lekparl<. lVledlemrnar fdr stiga till om dc blir
anser hiirmed motionen besvarad.

lVlotion B

IVt{aliiiialllnr ttllr(l} va p (e nr[g,ar uar rrr

Namn: Elna Nord oeh l(ristoffer Gunnartz

Aspudden 2014C2_28

Motion till grt Entitan angaende insattning av nya fonster pir gavel avVapengaran 4
V har nylrgerr fran styrelsen i:egart tillstand for andring lagenhet gallande nya fonster pa gaveln
Vapengatan 4. Vi nar fatt besl<ecj orn att styrelsen godl<anner om samlrga medlemmar boenoe r

gavellagenherter sattor rn fclnster sarnt om vi far or< fran Byggnadsnamnden
Vtd dagens datum vet vi nu att sanrtlrga boenqe ar rntresserade av samma lngrepp Vi ianrnar dar^for in dennamotion for att fraga starnman on't nugon har ndrgot att rnvanda eller om vi i<an fa genomfora
tngreppet' Sialvklart tar de berorda lagenhetsinnehavarna alla l<ostnader Vi l<ommer ocksdr om vi farstyrelsens godl<annande ta ansvar for att admrnrstrera arbetet
VAr motiverng till ingreppet arfol.lande:Vara lagenneter haralra samma planlosning med tvi sovrum
varav ett sto're med tva dorrar oeh mollrghet till passage fran bade hall och vardagsrurn Detta gor att det ar
molligt att dCla det storre rurnmet i tv5 vilket flera famil.ler i nuset har 91ori. Konsekvensen blrr docl< att det
ena runnmet di saknar dagsllusrnslapp samtliga boende ha: mrnst fyra familjemediemmar vrlKet gor att ett
extra rum di' mycket vardefullt, piaceringen av fonstret l<ommer att goras sa att rummet forlfarande KananuAnn-^ ^^^^ z.6lanvanoas so'lr eli stort sovfuffl r,'lec plats for dubbelsang Utifran tidigare rnsl<icl<ade ritningar har vi dockdiskuterat mojlighet att fiytta fonstret ndrgot dit hoger rn fran sett for'att molriggora att en lunior sang rymslangs med virggen nrot badrum

Elna Nord ocn (ristoffer Gunnar-tz

det gors ett tillHgg till trivselregler angiende tider feir
storda, savsett i lekparl< eller annan yta. Styrelsen

/n.-.1('



Ti11 styrelst)n,

Hejl Jag sl<river med anleclning av' clen ansol<au om tillstanci tbr. upptagning av tbnster so'r jagoch tnin nran tidigare skicl<at in till st"vrelsen. Vi har sonr sagt f'dtr skriftligt besked om attstyrelsen godkiinner ingreppet om r''i lar b;,gglov och orn samtiiga boe'clJ pu guurln avvapengatast4 saitter in fbnster. Vi biev ombedcla att be om preiinrinairr ntuntiigt besked fiinbyggnadsnrimdeti oni b1'gglov ocir att seclan ansol<a pa nytt hos stl,relsen. probieinet iir nu attbyggnadsndmden siiger an cle ittte ger nagla saclana nrunrliga besliecl. Deirtill iir ciet s6 att clet zirstyrelsen sotrr nraste slit'iva uncle-r'ansokan efterson-r styrelsen blir by,ggherre eiven om ni skulledelegera all admi'istration rill oss sorn bor pa gaverr,

Liiget just nu ei| alltsa tbljande: Alia 1),ra fantiljer pa garclir eir.iltr.esserade av att goraingreppet' vi behdver etr 1<lartecken tian styrei'rrn pn att vi fhr soka bygglov

vi har pratat med vara grannaf och vi lbreslar cltirfbr fbljancle. otn styrelsen vill ha ettgodkiinnande f}an stiirtllltan sa fbreslar vi att vi star last vid var.nrotion ooh att stamman tar ettinriktning:;beslut giillancle foljancle fiaga: I(an stiimnran gocll<einna ombyggnaclen qm bygglovges? DA frnns.ju mojlighet att t?nga upp *', risl<e. elier Lrhagur som borl<ollas upp innanslutgiltigt beslut. \ulecl vtlnlig hiilsning fian E,lna Nor.ci och l(ristoffer Gunnartzl

Hejl
Vj !ar frdgan pa motet p;i torsdag
Vill bara f0rlydliga att styrelsen ar positlv till forslaget( med villkor som du namnt idittorev) men att styrelsen inte kan ge tillstdnci utan stammans medgrvande Sedan6terst6r ju en rel del arbete innan vi t<an l<an ga vidare ifr6gan, det arviktigt att vi arOverens i fr6rgor kring ex kostnader oeh ansvar.
mvh lVlinoti Sen, OrdfOrancJe

styrelsens l'iommentar: Frdgan dr inte fullstiindigt forberedd, styretsen ser positivt pd frigan och
vill arbeta vidare rned motioniirerna under aret. styrelsen anser hdrmed motionen besvarad.


