
Motion 1 

 
 
 

Motion 2 

 
 
 
 
 
 

                      Forts. nästa sida 



Motion 3 

 
 
 
 
 
 

                      Forts. nästa sida 



Motion 4 

 

          Forts. nästa sida   



 

1. Motion gällande anslagstavlor i portar 

Styrelsens yttrande: Styrelsen har förstått att det finns önskemål om traditionella fysiska 

anslagstavlor i våra portar. Vi ser att fysiska anslagstavlor skulle kunna komplettera de 

digitala anslagstavlor (wallpads) som redan finns uppsatta i varje port. De fysiska 

anslagstavlorna skulle exempelvis kunna vara en plats för bostadsrättshavare att meddela 

varandra saker. Något styrelsen ser som viktigt är dock att det upprättas riktlinjer kring vad 

som förmedlas via wallpads och vad som förmedlas via fysisk anslagstavla. Dessa riktlinjer 

föreslår vi att ny styrelse får i uppgift att utarbeta.  

Styrelsen föreslår därför stämman att bifalla motionen 

 

2. Motion gällande porttelefoner 

Styrelsens yttrande: Föreningen har redan ett fungerande system för inpassering, vilket 

köptes in för inte allt för länge sedan. I de flesta portar går det att komma in med både kod 

och RFID-tagg (i dagsläget inte i port 9 och 29, men dessa två dosor kommer bytas ut inom 

kort). Nattetid (kl. 22 - kl. 07) kommer man istället in med portnyckel. Detta är fortfarande 

ett relativt vanligt inpasseringssystem och något som både posten och räddningstjänst 

fortfarande godkänner. Ett helt nytt inpasseringssystem med porttelefoner skulle vara 

kostsamt för föreningen och då det redan finns ett fullt fungerande system så ser styrelsen 

inte att fördelarna med ett nytt system skulle uppväga de kostnader som inköp och 

installation av ett nytt system skulle medföra. 

Styrelsen föreslår därför stämman att avslå motionen 

 

3. Motion gällande ommålning av vissa gemensamma ytor 

Styrelsens yttrande: Styrelsen förstår motionärens önskemål om en uppfräschning av vissa 

gemensamma ytor. Därför är styrelsen enig med motionären om att en ommålning kommer 

att behövas inom en viss framtid. Styrelsen vill dock lyfta att en sådan uppfräschning kommer 

att vara kostsam för föreningen och i och med andra stora inplanerade kostnader (ex. 

kostnader för åtgärder från den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) och 

balkongrenovering) som kommer infalla under de aktuella åren i motionen, så ser styrelsen 

ett behov av att se över när i tid denna typ av renovering/investering är möjlig att 

genomföra. Styrelsen välkomnar engagemang från medlemmar i föreningen och arbetar för 

att sammarbetan mellan medlemmar och mellan medlemmar och styrelsen ska bli ännu 

bättre. Styrelsen vill också upplysa om att en genomgång av dessa gemensamma ytor finns 

med i underhållsplanen under de närmaste åren för föreningen och noterar motionärens 

önskemål om prioritering av detta.    

Styrelsen föreslår därför stämman att avslå motionen 

 

 



 

 

                      Forts. nästa sida 

4. Motion gällande andrahandsupplåtelse 

Styrelsens yttrande: Från bostadsrättsföreningens stadgar: En bostadsrättshavare får upplåta 

sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt 

skriftliga samtycke. Styrelsens samtycke bör begränsas till viss tid och ska lämnas om 

bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte har någon 

befogad anledning att vägra samtycke.  

Om inte samtycke till andrahandsupplåtelse lämnas av styrelsen får bostadsrättshavaren 

ändå upplåta sin lägenhet i andra hand om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd.  

I föreningen finns utöver detta en riktlinje om att andrahandsuthyrning ska begränsas till två 

år under en femårsperiod. Anledningen till detta är för att det ska säkerställas att 

bostadsrätternas syfte är att över tid användas av bostadsrättshavararen för boende och inte 

för andra syften. 

Styrelsen anser att det är rimligt att kunna behålla sin bostadsrätt under tiden man studerar 

på annan ort och därmed också att det är rimligt att man ska kunna hyra ut sin bostadsrätt i 

andra hand under den tiden. Precis som motionären lyfter är det vanligt att 

högskoleutbildningar är längre än två år. Styrelsen har förstått att det i hyresnämnden är 

praxis att tillåta olika långa tider för andrahandsuthyrning beroende på det skäl som uppges. 

När det gäller studier på annan ort har styrelsen förstått att praxis är att tillåta upp till ca. 

fem år (tiden för en generell masterutbildning). Vid andra skäl kan dock en kortare tidsperiod 

vara aktuell att godkänna.  

Styrelsen anser dock att det är viktigt att säkerställa att personen studerar på annan ort 

under tiden för andrahandsupplåtelsen och anser därför att ansökan ska beviljas på årsbasis 

mot uppvisade av studieintyg från eventuellt tidigare läsår och intyg om antagning till 

kommande läsår samt att personen studerar på minst 75%.    

Styrelsen föreslår därför stämman att bifalla motionen med tillägget om att ansökan ska 

göras årligen och att studieintyg/ intyg om antagning på minst 75% ska bifogas ansökan om 

en längre tid än två år under en femårsperiod ska godkännas vid skälet studier på annan ort.  

 


