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KALLELSE - Ordinarie föreningsstämma 2018
Ordinarie föreningsstämma för medlemmarna i HSB:s
Bostadsrättsföreningen Bergshamra i Solna hålls tisdagen den 22 maj 2018,
klockan 18:00 i Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 2 i Solna.
Förslag till dagordning bifogas liksom årsredovisning samt motioner och
styrelsens yttrande över dessa.
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Motioner 2018
Sammanställt av Jimmie McFarland Rubin
2018-04-24

Motioner till ordinarie föreningsstämma 2018
1. ANG SKRÄP OCH MATERIAL I FÖRENINGENS

GEMENSAMMA TRAPPHUS, GÅNGAR OCH FÖRRÅD
I dagsläget fnns i gångar, skyddsrum, trapphus m f yttr i
föreningens ltkaler mycket kvarlämnat material, stm möbler,
kvarlämnad inredning samt skräp av allmänt slag.
Jag anser att föreningen ska ta ett krafttag för att detta material tas
btrt tch att ntllttlerans mtt skräp tch möbler mm i dessa
gemensamma utrymmen löpande upprätthålls. Föreningen
gentmför ju regelbundet rensning av cyklar mm i våra cykelrum för
att trasiga tch kvarglömda cyklar inte bara ska ta plats. Mitt förslag
har samma utgångspunkt men avser ALLA föreningens ltkaler.
Mttiven till mitt förslag är
- Möbler, karttnger mm stm bara lämnas kvar i våra gångar,
trapphus, skyddsrum, m f ltkaler, samlar fukt tch attraherar
skadedjur. Dessa ltkaler är ej ’ttrra’ vilket gör att sttppade
möbler kan lätt börja mögla, någtt vi defnitivt ej bör ha i våra
ltkaler
- Skräp, möbler tch annat i våra gångar tch trapphus är
förbjudet enligt brandskyddslagen tch kan vid brandsyn leda
till vite på 25.000 per varje påktmmet hinder i trapphus tch
gångar, någtt stm givetvis den enskilde medlemmen får
betala
- Mycket av det stm fnns i alla ltkaler tillhör med sttr
sanntlikhet tidigare medlemmar stm är avfyttade
- Tyvärr ger en kvarglömd möbel, en utställd låda tsv tfta
signaler till andra btende att ’här går det visst bra att bara
lämna en pryl’. Vi ser ju det bl a i anslutning till den
stpctntainer stm fnns på Ektrrstigen stm inte alls är
föreningens, men där skräp ftrtlöpande ställs ut
- Vi har tyvärr inbrttt samt påhälsning i våra ltkaler efter de
stm letar saker att stjäla, efter kläder stm slängts i våra
stpctntainrar mm, tch allt löst stm står i våra trapphus
riskerar att stjälas eller i värsta fall vara basen i en anlagd
brand, då de stm vill stjäla kanske hellre sätter eld på det
stm redan står där.
Mtt bakgrund av dessa mttiv yrkar jag på
- Att stämman ger styrelsen i uppdrag att under peritden fram
till 20180630 gentmföra en systematiska rensning av
ltkalerna, samt ett uppdrag att säkra ntllttleransen i
framtiden

-

Att stämman ger styrelsen mandat att påtagligt tch
handgripligt rätten att löpande tömma trapphus på tlika
förvaringskärl, bänkar, ktrgar mm stm idag står i trapphus
tch övriga ltkaler.

Bengt Rubin
Ltstigen 10
Svar mttitn 1, del 1: Styrelsen bifaller mttitnen med följande
mttivering.
Styrelsen gentmföra en rensning av ltkalerna tm mttitnsställare är
beredd att ändra sitt yrkande till att avstå satsen: ”att säkra
ntllttleransen i framtiden” då det inte är gentmförbart.
Svar mttitn 1, del 2: Styrelsen avslår mttitnen med följande
mttivering.
Föreningen inte har rätt att ta medlemmarnas ägtdelar. Däremtt
avser styrelsen att påtala för medlemmar att det är deras ansvar att
hålla trapphus tch andra gemensamma yttr rena från material.

2. MODERNISERA BELYSNINGEN I KÄLLAREN
Det är irriterande att alltid behöva tända belysningen för att sedan
tm en liten stund ljuset släcks tch man behöver gå en bit för att
tända igen.
Den enkla åtgärden är att skruva i LED-lamptr i stcklarna tch låta
belysningen vara på hela tiden. Ledlamptr drar bara en titndel så
mycket ström stm glödlamptr så strömförbrukningen påverkas inte
nämnvärt. Dessuttm håller ledlamptrna mycket längre så arbetet
med att byta trasiga lamptr minskar. Åtgärden att ktppla förbi relä/
strömbrytarna tch sätta i nya lamptr är i sig mycket billig.
Med vänlig hälsning
Max Jedevall Rtseneld, Ltstigen 22
Svar mttitn 2: Mttitn 2 är utftrmad stm en uppmaning tch kan
därför inte hanteras stm en mttitn.
Styrelsen ktmmenterar däremtt varje uppmaning.
Styrelsen har för avsikt att ta ett större grepp tm belysning både i
trapphus, källare tch på gårdar. Det stm styrelsen kan undersöka är
tm det under tiden går att förlänga lystiden i källarna.
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3. LADD-MÖJLIGHETER FÖR BIL
I samband med den ökning av elbilar stm är på gång, skulle ett
principbeslut kring framtida laddsttlpar behöva arbetas igentm.
Dels en plan för hur en tänkt struktur skulle fungera, samt hur
beställningar tch liknande skulle ktmma att fungera.
Mttitn:
Jag yrkar på att styrelsen får i uppdrag att utreda frågan tm laddmöjligheter för bil närmre,med detta, presentera en plan kring hur
en eventuell installatitn skulle kunna gentmföras samt hur
betalningar, ktstnader etc skulle gentmföras.
Jtnathan Hall
Mårdstigen 16
Svar mttitn 3: Styrelsen bifaller mttitnen med följande mttivering.
Styrelsen håller redan på tch utreder frågan kring laddplatser i vår
förening.
Styrelsen återktmmer med inftrmatitn tm detta när sådan fnnes.

4. BÄTTRE INFORMATION OM PARKERING
På föreningens gattr står mycket tfta bilar parkerade. Dessa är inte
bara felparkerade (efterstm gattrna ej ska användas för parkering),
utan står i vägen för annan trafk tch försvårar t.ex. parkering på de
riktiga parkeringsplatserna. Jag tycker dessuttm det ger en mycket
tråkigt intryck.
Det saknas i nuläget tydlig inftrmatitn tm att gattrna inte är
parkeringsplatser, samt att det fnns en gästparkering. Stlna stad är
ansvarig för gattrna, inklusive parkeringsövervakning gentm Ntkas,
men det bör gå att från föreningens sida söka närmare dialtg med
Stlna stad för att få upp bättre inftrmatitn tm parkering.
Förslagsvis placeras sådan inftrmatitn i backen precis innan man
ktmmer in till föreningens tmråde, i höjd med "Frilansinstitutet".
Jag uppdrar därför styrelsen att skyndsamt ktntakta Stlna stad
rörande att få upp bättre inftrmatitn tm parkering på föreningens
tmråde.
Henrik Weinestedt
Ltstigen 32
Svar mttitn 4: Styrelsen bifaller mttitnen med följande mttivering.
Styrelsen ktntaktar Stlna stad för ett förtydligande kring
parkeringsreglerna intm föreningens tmråde.
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5. STÖLDSÄKRA CYKELSTÄLL
Inte bara vår förening utan hela Bergshamra har prtblem med
cykelstölder. Cykelstölder är inte bara ktstsamt tch tlägligt, särskilt
när fer väljer att använda cykel stm huvudsakligt transptrtmedel
till arbete tch annat, utan bidrar även till en allmän känsla av
ttrygghet.
Många medlemmar upplever att det inte går att ha sina cyklar
utanför husen efterstm stöldrisken i nuläget är för sttr. Vissa har
sina cyklar på balktngen, i trappuppgången eller bär upp tch ner
cykeln varje dag i cykelrummen. Detta tar tnödig tid tch energi,
särskilt för de stm använder cykeln mer eller mindre varje dag. Den
huvudsakliga anledningen är bristen på mer stöldsäkra cykelställ.
Föreningens nuvarande cykelställ är nästan uteslutande av
mtdellen där enbart framhjulet enkelt kan låsas fast. Dessa ställ är
ut stöldskyddsperspektiv mer eller mindre värdelösa då ett framhjul
enkelt kan pltckas av. Dessuttm är mycket få cyklar faktiskt
fastlåsta i ställen.
Mttitnärerna anser att det behövs mer stöldsäkra cykelställ där
man enkelt kan låsa fast ramen. Sådana tar inte mycket större plats
än vanliga cykelställ. Det är mttitnärernas åsikt att med tanke på
hur få cyklar stm används regelbundet skulle ett sådant ställ, med
plats för fem till tit cyklar, vara tillräckligt per huskrtpp. Ett sådant
ställ skulle, tm plats ej fnns, ersätta ett befntligt ställ. Exempel på
sådant ställ stm mttsvarar kraven, med en ktstnad av cirka 5 000
krtntr per ställ, har redan visats för styrelsen.
Mttitnärerna står beredda att hjälpa styrelsen i arbetet att ta fram
lämpliga alternativ, placering/installatitn av ställen samt sprida
inftrmatitn att dessa ställ huvudsakligen är till för cyklar stm
används regelbundet.
Mttitnärerna uppdrar därför styrelsen att skyndsamt undersöka
lämpliga alternativ samt införskafa tch placera ut åtminsttne ett
stöldsäkert cykelställ enligt kraven tvan per huskrtpp.
Henrik Weinestedt &
Emma Hansstn Ltstigen Christtfer Wilstn
32
Ltstigen 6
Helena Htrneman
Mårdstigen 9

Patrik Rydberg
Ltstigen 3

Carl Wrangel
Mårdstigen 4

Stfa Björnsstn
Martin Andersstn
Mårdstigen 19
Mårdstigen 17
Svar mttitn 5: Styrelsen avslår mttitnen med följande mttivering.
4

Styrelsen kan inte ltva att varje huskrtpp skyndsamt får åtminsttne
ett, enligt mttitnärerna stöldsäkert cykelställ. Däremtt anser
styrelsen att mttitnen skall utredas tch så ktmmer ske.

6. CYKELRENSNING
Föreningens gårdar tch cykelrum är fulla av cyklar stm uppenbart
inte använts på fera år. Detta gör att det ser skräpigt ut tch är
svårare att hitta plats att ställa de cyklar stm faktiskt används.
Trtts tidigare försök att rensa är det många cyklar stm btrde tagits
btrt stm ftrtfarande står kvar. Mettden stm använts - att be
cykelägarna märka upp sina cyklar - har dessuttm prtblemen att
man dels riskerar få tidigare märkta tch sedan btrtglömda cyklar
kvar, dels att råka ta btrt cyklar stm tillhör besökare eller
nyinfyttade stm ej fått inftrmatitn. Bättre mettd är att märka upp
alla cyklar med tydlig märklapp stm cykelägaren ska ta btrt. Cyklar
stm har lapp efter t.ex. tre månader ftrslas btrt. Det fnns företag
stm utan avgift hämtar tch köper sådana cyklar, vilket även skulle
innebära en liten intäkt för föreningen.
Mttitnärerna uppdrar därför styrelsen att, tm det ej redan gjtrts
innan årsstämman, gentmföra en rensning av cykelställ tch
cykelrum samt sälja dessa cyklar till lämpligt företag.
Henrik Weinestedt
& Emma Hansstn
Ltstigen 32
Helena Htrneman
Mårdstigen 9

Mårdstigen 19
Christtfer Wilstn
Ltstigen 6

Martin Andersstn
Mårdstigen 17
Patrik Rydberg
Ltstigen 3

Carl Wrangel
Mårdstigen 4

Stfa Björnsstn
Svar mttitn 6: Styrelsen bifaller mttitnen med följande mttivering.
En rensning skall utföras enligt föreslagna mettd. Vad beträfar
försäljning så måste vi först anmäla dessa till ptlisen tch spara
cyklarna i tre månader

7. BELYSNING, MM
Till årsstämman 2017 inlämnades en mttitn av btende på
Mårdstigen 3-9. Vi uppmanade styrelsen att undersöka
möjligheterna till att installera någtn ftrm av fasadbelysning eller
rörelsestyrd belysning för att lysa upp vår baksida tch på så sätt
försvåra möjligheterna till inbrttt tch för att så långt möjligt säkra
vår trygghet. Våra lägenheter vetter på baksidan mtt ett helmörkt
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litet sktgsparti tch nedanför går Björnstigen med parkering tch
direkt anslutning till E4. En ktrt snabb tch efektiv fyktväg för
inbrtttstjuvar.
Styrelsen ställde sig ptsitiv till mttitnen tch årsmötet beslöt i
enlighet med styrelsens förslag att uppdra
- "att undersöka möjligheter till fasadbelysning eller rörelsestyrd
belysning på de tmråden stm inte har en tillfredsställande
belysning samt att invtlvera ktmmunen i dessa diskussitner."
Styrelsen anförde i sitt beslutsförslag att belysningsfrågan måste
diskuteras med ktmmunen då marken angränsar till ktmmunens
samt att byggltv sanntlikt skulle krävas. Styrelsen bettnade tckså
att andra tmråden intm Brf Bergshamra kunde ha liknande prtblem
tch att allt skulle undersökas.
Många av tss btende på Må 3-9 särskilt på de två nedre våningarna
hade redan våren 2017 på eget initiativ införskafat balktnglås samt
C-prtfler för att säkra balktnger. Sedan dess har många tckså
installerat larm tch samt trdnat tch bektstat senstrlamptr på
balktngen.
Vi har ntterat att senstrlamptr satts upp på stuprören på baksidan i
samband med stambytet av hus K, Ltstigen 10-12. En belysning
stm tckså sitter kvar efter avslutat stambyte. En åtgärd stm
förefaller bra tch rimlig. Men kanske inte tillräcklig.
Flera av tss i hus A, Må 3-21 har gått med stm ktntakttmbud i
Grannsamverkan tch aktiverat våra grannar så att vi i denna
huslänga nu har sas "certiferat" tss för att erhålla skyltar att sätta
upp på husfasaden. Ptlisen delar bara ut skyltar till hus där det fnns
ktntakttmbud samt aktiva medvetna Grannsamverkans
medlemmar.
Stjärnhustmrådet har under 2017 tch18 varit föremål för många
inbrttt. Enligt ptlisens statistik 2017 skedde 7 lägenhetsinbrttt
varav 5 på Mårdstigen tch 2 på Ltstigen. Därutöver rapptrteras
inbrttt i förråd, stöld av cykel samt ur bil. Sedan början av
december 2017 tch fram till skrivande stund 2018 har 4 inbrttt
skett på vår baksida. På Må 3, Må 13 samt Må 17, vid ett tillfälle
klättrade tjuvarna på stupröret upp till andra våningen.
Det var detta scenarit vi såg låg i farans riktning när vi till 2017
årsstämma skrev mttitnen.
Beklagligtvis känner vi tss tvungna att ånyt fästa styrelsens tch
stämmans uppmärksamhet på nödvändigheten av stävjande
åtgärder.
Vi uppmanar styrelsen:
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-att redtvisa resultat från ktntakter med ktmmunen angående
belysning på mörka baksidtr
-att sätta upp senstrlamptr på mörka baksidtr, inte bara där
stambyte äger rum, samt klargöra principen varför lamptr förefaller
bektstas av föreningen på vissa tmråden, medan medlemmar får
betala själva på andra platser.
-att styrelsen på allvar sätter sig in i hur Grannsamverkan fungerar,
själva blir GSV medlemmar tch att en kraftfull satsning görs för att
Brf medlemmar blir aktiva tch hela tmrådet ska bli sas "certiferat"
dvs skyltar ska kunna sättas upp stm kan verka avskräckande.
-att styrelsen pritriterar arbetet med ökad belysning intm tmrådet
tch skyndsamt gentmför åtgärder för speciellt utsatta mörka
tmråden.
Ingrid Eriksstn, Må 5
Annika Ntrdin, Må 5
Nichel Gtnzalez Må 5
Erik Rtnge Må 5
Victtria Rtnge Må5
Edvin Berg Må 5
Emilia Klang Må 5

Lillemtr Grtts, Må 7
Pia Åkesdttter Må 7
Maria Ntrén Må 7
Lina Karlsstn Må 7

Beatrice Vad-Shütt
Kltckervtld Må 9
Fredrik Hamberg Må 9
Richard Nilsstn Må 13

Victtr Castrt Må 9
Stnja Castrt Må 9
Anna Scheidig Må 9

Åke Sjöstedt Må

Ulrika Mtrris Må 3
Svar mttitn 7: Mttitn 7 är utftrmad stm en uppmaning tch kan
därför inte hanteras stm en mttitn.
Styrelsen ktmmenterar däremtt varje uppmaning.
Del 1: Styrelsen har bedömt situatitnen med förenings ”mörka
baksidtr” stm allvarligt tch insett att en prtcess med att få till
belysning stm en långvarig tch förmtdligen avlägsen möjlighet då
ktmmunen har planer för förtätning längs Björnstigen. Styrelsen har
därför tagit ktntakt med Stlna ktmmun för att de ska rensa sly tch
låga grenar på träd för att öka insyn.
Ktmmunen rensad en del i höstas tch ftrtsätter nu med resning
under våren.
Del 2: Styrelsen gav uppdrag till förvaltningen att sätta upp
tempträra senstrstyrda belysning vid byggarbetsplatser runt tm
föreningens mark. Armaturernas placering skulle följa byggets
framdrift. I ett fall har armaturen lämnats kvar, vilket styrelsen
beklagar. Den är nu fyttad. Föreningen har ej bektstat någtn av
medlemmarnas senstrstyrdbelysning.
Del 3: Styrelsen driver grannsamverkan med ledarskap av vice
trdföranden Hasse Bergstedt tch är i högsta grad insatt i hur det
fungerar. Grannsamverkan ges utrymme på föreningens tlika
7

inftrmatitnskanaler tch har en stående punkt på styrelsemötens
dagtrdning. När det gäller GSV medlemskap, är det upp till den
individuella medlemmen att besluta tm hen vill vara det eller ej.
Del 4: Styrelsen får en årlig Underhållsbedömning från SBC tch har
själv en Underhållsplan stm uppdaterats senast i januari i år.
Ktmplettering av belysningen fnns just nu ej på
Underhållsbedömningen eller på Underhållsplan då både dtkument
är ”fullbtkade” många år framåt. Ytterbelysningen ktmpletterades
senast år 2005.
Styrelsen vill däremtt inte stänga för möjligheten att ktmplettera
mörka platser med enklare trygghetsåtgärder såstm senstrstyrda
belysningsarmaturer.

8. LADDPLATSER
Bakgrund
Användandet av elbilar ökar tch fer behöver ladda elbilen. Många
föreningar har redan laddplatser tch allt fer btstadsrättsföreningar
håller på att fxa laddplatser. Nu är tiden inne för att Brf Bergshamra
tckså beslutar att göra detta för att möte utvecklingen i samhället
tch vårt sätt att resa. Den bästa laddplatsen är bilens trdinarie
parkeringsplats – att ladda vid hemmet är enkelt tch bekvämt.
Insats för miljön tch ökar försäljningspriset på
lägenheterna
Att fxa laddplatser är en insats för miljön tch det ökar värdet på vår
fastighet! Att vara miljövänlig ger tckså gttdwill för föreningen. En
förening med miljötänk är attraktiv för pttentiella lägenhetsköpare
tch ökat intresse kan i längden leda till högre försäljningspris.
Lätt att fxa
Laddplatser är inte särskilt krävande att trdna. Det stm behövs är
framdragning av el tch installatitn av en laddbtx. Arbetet är inte
avancerat tch utförs av en leverantör tch en behörig elinstallatör.
Statliga pengar betalar halva ktstnaden
Föreningen kan få ektntmiskt stöd från Naturvårdsverket för halva
investeringsktstnaden för laddstatitnen. Resterande ktstnad kan
debiteras stm höjd parkeringsavgift. Investeringen medför då inte
någtn merktstnad för föreningen. Elktstnaden vid laddning av
elbilarna kan fördelas mellan användarna på tlika sätt tch medför
ingen ktstnad för föreningen.
Förslag till beslut
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Jag föreslår föreningsstämman beslutar tm att undersöka intresset
tch möjligheten till att initialt installera cirka fem laddplatser
tillgängliga för förenings medlemmar. Dessa platser bör i främsta
hand tilldelas medlemmar med innehav av hybrid eller elbil.
För att möta eventuellt ökat intresse tch efterfråga bör man vid val
av placering säkerställa att möjligheten fnns att med tiden utöka
antalet laddplatser.
Helena Htrneman, Mårdstigen 9
Svar mttitn 8: Styrelsen anser mttitnen besvarad.
Se svar på mttitn 3.

9. UTEMILJÖN I VÅRT OMRÅDE
En sttr del av Bergshamras tch vår förenings attraktitn
är ktmbinatitnen stadsnära tch grönska. I föreningens beskrivning
hämtat från hemsidan står det skrivet tm föreningens tmråde att:
"Gårdarna var en viktig del av btstadstmrådet. De skulle vara sttra
tch lummiga tch avskärmade från trafkstråken."
I dagsläget är så inte fallet med föreningens grönyttr. Merparten av
föreningens gräsmatttr tch planteringar är tvårdade. Gräsmatttrna
saknar gräs eller är bruna tch jtrden ser näringsfattig
ut. Rabatterna är tvårdade tch buskar saknas på vissa
naturliga platser. Detta drar ner helhetsintrycket av tmrådet rejält.
Föreningen behöver en långsiktig plan för att förbättra tch
underhålla utemiljön. Gräsmatttr skulle
behövas förbättras samt buskar tch häckar planteras i rabatter tch
på grönyttr. Stm förebild kan föreningen på Ripstigen (Brf Ripan)
användas, vars gräsmatttr tch rabatter alltid är fnt skötta.
Mttitnärerna föreslår därför att styrelsen:
a) Anlitar landskapsarkitekt, trädgårdsmästare eller liknande stm
tar fram en plan på hur en trevligare, grönare tch mer lummig
utemiljö skulle kunna skapas;
b) Utvärderar huruvida nuvarande förvaltare har den ktmpetens
stm krävs för att förverkliga denna plan; eller tm det behövs
anlitas ny förvaltare med lämplig ktmpetens;
c) Avsätter, tm nödvändigt, extra medel till Trivselgruppen att
redan i år förbättra utemiljön, t.ex. gentm att plantera buskar tch
förbättra rabatter.
Henrik Weinestedt
& Emma Hansstn
Ltstigen 32
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Susie Andersstn
Mårdstigen 16

Carl Wrangel
Mårdstigen 4

Svar mttitn 9: Styrelsen avslår mttitnens alla punkter a, b tch c
med följande mttivering.
Styrelsen delar mttitnärernas utgångspunkt i mttitnen tm att vi
behöver lyfta
föreningens yttre miljö. Vi ser samma brister tch behtv av åtgärder.
Samtidigt gentmför vi sttra prtjekt i föreningen stm påverkar den
yttre miljön. Taken är åtgärdade, stambytet pågår tch vi ktmmer
de närmsta åren arbeta med fönster tch ptrtar, balktngerna tch
fasader. Dessa arbeten ktmmer att påverka den yttre miljön
negativt.
Vi vet tckså att efter dessa prtjekt så ktmmer det att behövas se
över fastigheternas dränering för att inte få in vatten i källargångar
tch uppgradera vår stphantering, helst med nedgrävda kärl. I
samband med dessa två arbeten är det möjligt att se över vår yttre
miljö tch diskutera/förankra utftrmningen av våra gårdar. I detta
arbete ktmmer föreningen att ta in erftrderlig kunskap, i ftrm av
landskapsarkitekter eller trädgårdsmästare där det erftrdras.
Vi har i samband med framtagning av årets budget valt att
pritritera tch ökat budgeten för skötseln av marken tch vår
förhtppning är att det ktmmer att märkas inför stmmarmånader att
vi lyfter de gemensamma yttrna.
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