
 

 

Inkomna motioner och styrelsens förslag 

Motion 1 

 

 

Styrelsens förslag: Motionen bifalles.  

Motivering: Styrelsen anser att bollplanen är i behov av upprustning. Förslaget att involvera 

föreningens ungdomar är bra.  

  



Motion 2 

 

 

Styrelsens förslag: Motionen avslås. 

Motivering: Styrelsen rekommenderar att ge bifall till två andra motioner som också föreslår 

upprustning av bollplanen. Nytt nät till basketkorgen kan ordnas, men vi är inte säkra på om 

ytterligare belysning är nödvändig. Styrelsen vill först utreda behovet och möjligheterna. Om vi 

skaffar mer belysning vore det önskvärt att den släcks tidigare än övriga lyktstolpar, så att den inte är 

tänd under dygnets alla mörka timmar. Vi vill inte att ungdomar ska vistas vid bollplanen nattetid. 

Under vintertid är det mörkt även på dagen, men då används planen inte för bollspel. Det bör också 

säkerställas att själva belysningen inte stör boende i närheten. 

  



Motion 3 

 

Styrelsens förslag: Motionen bifalles. 

Motivering: Styrelsen föreslår att det undersöks ifall basketkorgen och skivan bakom behöver 

bytas eller om den går att renovera. Nytt nät behövs definitivt och nya linjer kan målas. Ungdomar 

och andra intresserade från föreningen engageras i projektet i enlighet med förslaget i motion 

nummer 1. 

  



Motion 4 

 

 

 

Styrelsens förslag: Motionen bifalles.  

Motivering: Flera av förslagen i motionen ingår redan i det ”trafikprojekt” som styrelsen arbetar 

med. Framkomligheten för utryckningsfordon är en viktig fråga. Att dessa ska påbjudas att köra in 

förbi Akalla Hill finns med i planerna. Det är också redan bestämt att vissa staket ska flyttas och 

styrelsen är medveten om att gräsarmering (stenplattor med hål) behövs på fler platser. 

  



Motion 5 

 

Styrelsens förslag: Motionen avslås.  

Motivering: Styrelsen anser visserligen att det är en bra idé att presentera ledamöter och andra 

förtroendevalda med bild, både i medlemsbladet och på föreningens hemsida. För att detta ska vara 

förenligt med GDPR bör publiceringen av personuppgifterna dock vara frivilliga. 

  



Motion 6 

 

Styrelsens förslag: Motionen bifalles. 

Motivering: Styrelsen anser att det kan vara en god idé att låta en utomstående aktör se över 

uteplatserna. Detta projekt finns dock inte i underhållsplanen för 2022. Styrelsen föreslår därför att 

kostnaden för projektet undersöks och budgeteras inför 2023. 

  



Motion 7 

 

Styrelsens förslag: Motionen avslås.  

Motivering: Styrelsen vill helst inte ha ett beslut om att ta ner ett visst antal träd utan föregående 

undersökning. Barnen förtjänar naturligtvis en ljus och säker lekplats. Styrelsen föreslår att träden i 

första hand ska beskäras och underhållas. Fällning kan bli aktuellt om träden visar sig vara sjuka eller 

skadade, eller om t.ex. rötterna riskerar att skada fastigheterna. 

  



Motion 8 

 

Styrelsens förslag: Motionen bifalles. 

Motivering: Styrelsen anser att det finns utrymme för en pergola på denna plats. Kostnaden finns 

inte med i underhållsplanen för 2022, men kan läggas in för 2023. 

  



Motion 9 

 

Styrelsens förslag: Motionen avslås.  

Motivering: Styrelsen håller med om att det finns brister i motionsrummet. Trasig utrustning ska 

lagas eller bytas ut. Städning kommer fortsättningsvis att ske löpande. Däremot vill styrelsen just nu 

inte ta ställning till exakt vilken slags ny utrustning som ska köpas in. Det finns nämligen anledning att 

se över hela P27 och förbättring av motionsrummet bör ingå i det projektet. Vi ser gärna att fler 

medlemmar engagerar sig i frågan, så att motionsrummet blir en tillgänglig plats för så många som 

möjligt. 

  



Motion 10 

 

Styrelsens förslag: Motionen avslås. 

Motivering: Tidigare erfarenhet har visat att informationsmöten för nyinflyttade medlemmar inte 

har fungerat. Knappt någon har valt att närvara vid dessa möten. Styrelsen har i stället sett över 

rutinerna vid överlåtelser. I rutinerna ingår numera att låsknapparna (till tvättstugor, 

återvinningsrummet m.m.) inaktiveras när tidigare medlemmar flyttar ut. Nya medlemmarna 

behöver därför besöka måndagsjouren eller boka tid efter överenskommelse för att återaktivera 

låsknapparna (eller kvittera ut nya knappar). I samband med detta får de nya medlemmarna också 

information om vår bostadsrättsförening. Uppdaterad vägledning för mäklare är också under arbete. 


