
Propositioner/Motioner årsstämma 2016 

Följande ärenden har inkommit till stämman  
och är bifogade i detta häfte tillsammans med 

motionsutlåtanden från styrelsen. 

Proposition 1 Angående Myrstugubergets friskola Sida 2 
Motion 1  Angående sopsortering   Sida 3 
Motion 2  Eliminering av störningar   Sida 4 
Motion 3  Digitala nycklar (iLOQ)    Sida 5 
Motion 4  Trivsel / Städlista     Sida 6 
Utlåtanden  Motionsutlåtanden motion 1-4  Sida 7
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Motionsutlåtanden från styrelsen 

Motion 1 - Angående sopsortering 
Precis som motionärerna uppger är det vanligt förekommande att reglerna för sopsortering inte 
följs av boende i området och exempelvis vitvaror samt bygg- och trädgårdsavfall ställs av vid 
föreningens miljöstation istället för att köras till återvinningscentralen. Däremot ges redan idag 
information till nyinflyttade personligen av någon ur styrelsen vid inflyttning. 
Utlåtande: Styrelsen föreslår…  
… att förslaget om information till nyinflyttade avslås.  
… att förslaget om tydligare skyltning vid miljöstationen bifalles. 

Motion 2 - Eliminering av störningar 
Tyvärr förekommer det som motionärerna uppger störningar från ungdomar i området som 
sparkar på lägenhetsdörrar. En grind har tidigare funnits vid ingången till loftgången på MV365, 
våning 11. Denna har tagits bort efter tidigare beslut då oljud från grinden störde de närboende 
på gården. Eftersom det enligt uppgift är boende i området så kommer grinden heller ej att 
stoppa dessa personer då dem har tillgång till nycklar. Kameraövervakning är en god idé. Tyvärr 
har föreningen tidigare fått avslag på att kameraövervaka övre parkeringen i samband med att 
det under en period förekom skadegörelse där. Värt att känna till om både låssystemen och 
kameraövervakning är att utdrag och spårning endast får göras av polis i utredningssyfte - det 
eliminerar alltså inte behovet av att polisanmäla samt att personligen stå bakom uppgifter och 
vittna om vad som inträffat. Eventuell dörr ansvarar boende för, vill detta kompletteras utöver 
det befintliga görs det enligt föreningens stadgar på boendes eget initiativ. 
Utlåtande: Styrelsen föreslår… 
… att förslaget om att sätta upp en grind/dörr avslås.  
… att förslaget om att utreda kameraövervakning bifalles.  
… att förslaget om att inköp av säkerhetsdörrar / brandsäkra postlådor avslås. 

Motion 3 - Digitala nycklar (iLOQ) 
Tanken med att byta låssystem har varit att inte ha lika många nycklar i omlopp som tidigare då 
det ställde till väldigt mycket problem med obehöriga som kom åt föreningens gemensamma 
utrymmen. Under det gångna året har vi fått förfrågan från en del medlemmar angående fler 
nycklar och motionärens förslag om att kunna köpa ytterligare nyckel låter klokt.  
Utlåtande: Styrelsen föreslår… 
… att motionen bifalles med tillägget att varje bostadsrätt kan ha maximalt två (2) 
nycklar. 

Motion 4 - Städlistor 
Varje trappuppgång avgör idag själva hur man vill fördela städarbetet. Från vår sida ser vi ingen 
anledning till att styrelsen skall bestämma över hur respektive trappuppgång skall fördela sin 
städning utan vill fortsatt se att detta sköts i samråd av de boende själva.  
Utlåtande: Styrelsen föreslår… 
… att motionen avslås.
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