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INFÖR FÖRENINGSSTÄMMAN 2018  

 
 

Stämmohandlingar 
Senast den 4 april kommer handlingar till föreningsstämman 
att anslås och läggas upp på vår hemsida 
www.bjorklangen.se.  
 
Önskar du handlingarna i tryckt format kan du beställa dem 
på något av följande sätt: 

- Ring styrelsetelefonen på 070-320 54 09 
- Skicka SMS till styrelsetelefonen på 070-320 54 09 
- Skicka ett mail till Expedition@bjorklangen.se. 

 
Motioner 
Bakom detta informationsblad finns motioner med styrelsens 
yttrande. Dessa finns även tillgängliga på vår hemsida 
www.bjorklangen.se. 
 
 

Styrelsen 
 
  



Motion nr 1 a-d 

 

 

 

  



Motion nr 2 

 

  



Motion nr 3 
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STYRELSENS YTTRANDE TILL 
MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 2018 

 
1. Motion från Björn Sundberg har delats upp i fyra delar 

a. Motion gällande bullerplank  
Styrelsens yttrande: Enligt styrelsens uppfattning är det lämpligare att 
motionären på eget initiativ lämnar in detta som ett medborgarförslag. Det är 
styrelsens uppfattning att motionären även kan samla in underskrifter från 
andra medlemmar för att gentemot beslutande organ visa upp stöd för detta 
initiativ. 
 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.  
 

b. Motion gällande sofforna utanför nian  
Styrelsens yttrande: Styrelsen håller med om att det är önskvärt att minska 
nedskräpning men anser det vara fel metod att ta bort parksoffor för att 
uppnå detta syfte. Istället föreslår styrelsen att samtliga medlemmar hjälps åt 
att hålla vårt område rent och hjälpa till att uppmana andra att visa hänsyn. 
Styrelsen kommer under året att diskutera om ytterligare skyltning samt 
medlemsinfo kan vara lämplig för att påminna om detta. 

 
Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.  
 

c. Motion gällande springa mellan vägg och trappsteg 
Styrelsens yttrande: Styrelsen anser inte att det är realistiskt att ändra denna 
trappkonstruktion. Däremot kommer styrelsen att beställa en extra 
storstädning inom en snar framtid. 
 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 
 
d. Motion gällande loppis  

Styrelsens yttrande: Styrelsen anser att det är för kort tid kvar för att hinna 
ordna en vårloppis. Styrelsen kommer dock att försöka genomföra en loppis 
till hösten om tiden räcker till. Styrelsen inbjuder boende att engagera sig och 
hjälpa till att genomföra en höstloppis. 

 
Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.  
 

2. Motion gällande att gallra träden utanför nians port 
Styrelsens yttrande: Styrelsen har i samband med byte av vattenledningen framför 
låghuset sommaren 2016 noterat att en del boende har invänt mot att föreningen 
tvingades ta ner några träd. Det är därför uppenbart att olika medlemmar har olika 
uppfattning om vad som skall göras med träden. Rent generellt är det ett problem att 
flera träd har blivit alltför stora och styrelsen kommer att behöva agera på detta 



framöver. Inom en nära framtid kommer Exploateringskontoret i samband med 
ledningsdragning för ny byggnation tvingas ta ner ett flertal träd på föreningens 
mark. Styrelsen föreslår att avvakta detta innan vidare beslut om att ta ner ännu fler 
träd. 
 
Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.  
 

3. Motion gällande Rejäl rensning av våra cykelrum  
Styrelsens yttrande: En cykelrensning genomfördes för knappt två år sedan då 
uppskattningsvis omkring 50 cyklar röjdes undan. Styrelsen stöder principen att 
regelbundet rensa ut cyklar men kan inte förbinda sig att genomföra en sådan 
rensning innan midsommar 2018. Vad gäller föreningens gemensamma material så 
förvaras inget sådant i cykelrummen. Det står redan idag varje medlem fritt att 
placera sin cykel i valfritt cykelrum i föreningen och det anses inte möjligt att tvinga 
någon att placera sin cykel i ett visst cykelrum. 
 
Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.  
 

4. Motion gällande upprustning av våra trapphus och entréer  
Styrelsens yttrande: Styrelsen instämmer med motionären om att entrén är en 
central punkt i huset och har sedan i höstas haft ett arbete igång för att fräscha upp 
entréerna. 
- Nu byts dörrar på våningsplanen och entréerna samt hissdörrarnas utsida målas. 
- Styrelsen undersöker även om vi kan bytas till mera trivsamma entrémattor. 
- Marmorgolv polerades för två år sedan, i juli 2016, vilket är en åtgärd som vi med 
fördel kan göras om. 
- Det som kvarstår att göra enligt underhållsplanen är översyn/byte av namntavlor, 
anslagstavlor och portar och styrelsen hoppas hinna med detta under 2018. 
Målning av väggar på våningsplan ligger i dagsläget inte i underhållsplanen men 
styrelsen kan vid sin kommande genomgång av underhållsplanen planera in det. 
Befintliga bänkar är bra i entréerna och kan målas om för att matcha kulören på de 
nya dörrarna. 
 
Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.  
 

5. Motion gällande Arbetsgrupp i föreningen  
Styrelsens yttrande: Styrelsen har flera projekt på gång, särskilt med tanke på 
kommande balkongrenovering, och uppskattar verkligen att medlemmar vill vara 
med och genomföra projekt. Styrelsen föreslår att stämman väljer en person som 
ansvarig för arbetsgruppen och som undersöker om fler är intresserade. Varje projekt 
har sina förutsättningar för genomförande och behov av pengar. För att lösa detta på 
ett smidigt sätt utser styrelsen inom sig en kontaktperson som arbetsgruppen 
förankrar åtgärder och kostnadsförslag hos. 
 
Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen och utser minst en person till 
arbetsgruppen som också utses till arbetsgruppsansvarig.  

 
 


