
Styrelsens yttrande Motion 1 - Brandsäkerhet: Motion
gällande brandsäkerhet i BRF Morkullan 38-39

Sammanfattning av motion
Motionärerna yrkar att stämman beslutar uppdra till styrelsen:

● Att kartlägga vilka lägenheter som har jordfelsbrytare samt eventuellt gamla
elledningar.

● Att göra en gemensam upphandling för att få ett bra pris som motiverar
medlemmarna att installera jordfelsbrytare i lägenheten och därmed öka
brandsäkerheten i fastigheten.

● Att man i upphandlingen även erbjuder medlemmarna översyn och nödvändig
uppdatering av hela elnätet i lägenheterna allt för att ytterligare öka den totala
brandsäkerheten i vår fastighet.

Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Styrelsen i Morkullan bär huvudansvaret för den övergripande brandsäkerheten i vår
fastighet. I själva lägenheterna har dock respektive bostadsrättshavare det huvudsakliga
ansvaret, vilket även är formulerat i föreningens stadgar (31 § Bostadsrättshavarens
ansvar).

Styrelsen delar motionärernas syn på att det är väsentligt att medlemmarna ser till att hålla
en hög elsäkerhet i lägenheterna och håller med om att det vore bra om gamla elledningar
byts ut och jordfelsbrytare installeras. En gemensam upphandling skulle kunna ge lägre
priser. Det är förenat med en hel del arbete att genomföra. Det är dock inget som hindrar att
intresserade medlemmar frivilligt genomför detta

Att lägga detta på en styrelse vars ledamöter arbetar med detta på sin fritid, skulle öka
ansvaret på styrelseledamöterna väsentligt. Bostadsrättshavaren har betydligt bättre
förmåga att både ansvara och kontrollera vad som försiggår i lägenheterna och att lägga
över detta på styrelsen skulle vara både ovanligt och opraktiskt.

Styrelsen vill poängtera att vi gör allt vi kan för att säkerheten ska vara av högsta standard i
föreningens lokaler, trapphus med mera, men att kontrollera vilka lägenheter som har
jordfelsbrytare och hjälpa till i processen med installation av dessa med mera är respektive
bostadsrättshavarens ansvar och bör enligt styrelsen så förbli. Föreningen har sedan 2016
åtagit sig att betala för byte av elledningar vilket är utöver det normala ansvaret för en
förening. Styrelsen hoppas att detta visar på att styrelsen inte ställer sig emot denna motion
baserat på ekonomiska kostnader utan baserat på föreningens och medlemmarnas bästa.

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att stämman mot bakgrund av ovanstående beslutar att
avslå motionen.



Styrelsens yttrande Motion 2 - Trädgård

Sammanfattning av motion
Motionären yrkar att stämman fastställer Förslag till riktlinjer trädgård HSB Brf Morkullan i
Stockholm som skickats in som bilaga till motionen.

Detta för att bevara trädgårdens kulturhistoriska värden. Konkret önskas en långsiktig vision
och årlig skötselplan som underlättar skötseln samt att denna med tydlighet går ut till
anlitade entreprenörer och konsulter så att de får kunskap och information om trädgårdens
kulturhistoriska värden, riktlinjer och föreningens vision.

Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Styrelsen anser att motionärens förslag är positivt och har flertalet bra element.

Styrelsen vill börja med att ge en kort bakgrund till skötsel av Föreningens trädgård. Skötsel
av trädgården hanteras av extern entreprenör. Uppdraget innehas i dagsläget av Stockholms
Trädgårdstjänst AB, vilka fick uppdraget i samband med upphandling och inhämtande av
offerter under år 2012. Några av anledningarna till att nuvarande entreprenör valdes var att
de ansågs kunna erbjuda mest för pengarna, var kunniga samt även ansågs kunna erbjuda
olika tilläggstjänster som Föreningen kan tänkas behöva.

Det finns idag en plan för skötsel av trädgården och Föreningens entreprenör ansvarar för
att genomföra åtgärderna som framgår av denna, i samråd med Trädgårdsgruppen.
Styrelsen kan därför inte bifalla det inskickade förslaget i sin helhet. Styrelsen anser att
Trädgårdsgruppen skulle kunna se över den befintliga planen tillsammans med
Trädgårdsgruppens Nätverk och eventuellt tillföra saker som specifikt ser till att bevara
trädgårdens kulturhistoriska värde ytterligare samt att se över den långsiktiga visionen.

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen. Styrelsen
föreslår att man istället ser över om det finns delar i den befintliga skötselplanen och
visionen som kan förbättras utifrån att ta det kulturhistoriska värdet i beaktning. Detta med
hjälp av det förslag på riktlinjer som motionären skickat in men även tillsammans med
Trädgårdsgruppens övriga medlemmar och Nätverk.



Styrelsens yttrande Motion 3 - Balkonger
Sammanfattning av motion
Motionären föreslår att stämman ska fatta beslut om att tillåta en bygglovsansökan för
byggnation av balkonger på innergården, att medlemmar ska tillåtas att bygga enligt beviljat
bygglov och att de som slutligen bygger balkonger ska bära projektets kostnader.

Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Inledningsvis vill styrelsen framhålla att styrelsen ser positivt på åtgärder som är
värdehöjande, såväl ekonomiskt som sett till livskvalité, för enskilda medlemmar och
föreningen i stort. Löpande fastighetsutveckling och ständig förbättring är positivt och bör
uppmuntras.

Föreningens fastigheter är grönklassade av Stockholms stadsmuseum vilket innebär att
fastigheterna anses ha ett högt kulturhistoriskt värde och betyder även att bebyggelsen
bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt.

Fastighetsutveckling för Morkullan behöver därför ske varsamt och med samsyn från
myndigheter och inte minst föreningens medlemmar. Motionären har genom dialog med
styrelsen under det gångna året undersökt styrelsens inställning till frågan om att bygga
balkonger mot innergården. Styrelsen ser generellt positivt på fastighetsutveckling som
gynnar medlemmarna men är neutrala till frågan om balkongbygge och anser att frågan är
av så stor vikt att den bör hanteras i första hand på en föreningsstämma, inte bara för att det
formellt krävs för ett projekt av den här typen utan för att det är lämpligt.

Styrelsen anser inte att motionen innehåller en tydlig och konkret plan eller att mandatet från
stämman blir tydligt avgränsat till vilka lägenheter som berörs och hur omfattande ett projekt
kan anses vara. Styrelsen anser det vara av vikt att samtliga medlemmar får ta del av
underlag för utformning för att kunna fatta ett informerat beslut. Ett stämmobeslut som inte är
tydligt avgränsat till ett bestämt antal lägenheter riskerar att leda till svårigheter senare i
processen. Styrelsen vill understryka att det inte föreligger någon erinran mot att ett
balkongprojekt drivs av medlemmar men att frågan i första hand inte gynnar samtliga
medlemmar och därför bör ett initialt projekt inte ledas av styrelsen innan stämmobeslut
samt bygglovsansökan är färdigställt.

Beslutsförslag: Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.


