










Styrelsens svar på inkomna motioner 2021. 

 
Motion nr 1, 2 

Inkom från Stefan Andreasson Fjällgatan 49 B. 

Motion 1, Upprustning av gymmet. 

Styrelsen yrkar på att stämman bifaller motionen.  

Styrelsen har sedan tidigare givit Drift & underhållsgruppen i uppdrag att besikta och 

inventera behovet av upprustning av gymmet och bastun. I den kartläggning ingår också att se 

över gymutrustningen. 

 

Motion 2, avgift för gym. 

Styrelsen yrkar att stämman avslår motionen. Styrelsen är av uppfattningen att underhållet av 

gymmet skall ingå i den allmänna driften av föreningen. Styrelsen bedömer också att det finns 

andra sätt att komma åt problemet med icke använda tider än att man som boende skall betala 

för utnyttjandet av gymmet. 

 

Motion 3, 4, 5  

Inkom från Anders Sjöbäck Fjällgatan 47 B 

Motion 3, Plastgräs.  

Styrelsen yrkar att stämman avslår motionen. 

Styrelsen ser inte den lilla gräsytan som en fotbollsplan utan mer som en lekyta och bedömer 

att befintligt underlaget fungerar väl för sitt syfte. Styrelsen hänvisar också till den stora 

fotbollsplan som finns i anslutning till Fjällstigen och som mer lämpar sig till bollspel. 

Motion 4 staket. 

Styrelsen yrkar att stämman avslår motionen i enlighet med svar ovan gällande plastgräs. 

Motion 5. Grindar. 

Styrelsen yrkar att stämman avslår motionen. Styrelsen ser ingen anledning att ändra på 

nuvarande funktion på de grindar som finns i området och ser att det är allas ansvar att hjälpas 

åt att minska biltrafiken i området. 

 

Motion 6, 7, 8  

Inkom från Monica Högstadius Fjällstigen 43. 

Motion 6. Renovering av hissen.  

Styrelsen yrkar att stämman avslår motionen då renoveringen av hissarna finns med i 

föreningens underhållsplan. 

Motion 7.  Stenar i Rabatter. 

Styrelsen yrkar att stämman bifaller motionen, då stenar skulle hindra bilar att köra i rabatten. 

Motion 8. Inglasning av balkonger, alternativt lagning av balkonger 

Styrelsen yrkar att stämman avslår motionen lagning eller inglasning av balkonger,  

Lagning ingår i löpande underhållet i föreningen.  

 

Inglasning av balkonger har varit upp på tidigare föreningsstämmor och styrelsen kan 

konstatera att inglasning av balkonger är en dyr investering på ca 43 miljoner. Styrelsen ser 

andra kostnader som behöver prioriteras före inglasning av balkonger, (dränering, relaining. 

renovering tvättstugor.) 

 

 

 

 

  



Styrelsens svar på inkomna motioner 2021. 
 

 

Motion 9, 10, 11, 12 

Inkom från Berit Siesing Fjällstigen 37 

Motion 9, Värme 

Styrelsen yrkar att stämman avslår motionen då värmeproblem är en driftsfråga och en fråga 

för felanmälan. 

Motion 10, Inglasning balkonger 

Inglasning av balkonger har varit upp på tidigare föreningsstämmor och styrelsen kan 

konstatera att inglasning av balkonger är en dyr investering på ca 43 miljoner. Styrelsen ser 

andra kostnader som behöver prioriteras före inglasning av balkonger, (dränering, relaining. 

renovering tvättstugor.) 

Motion 11, renovering tvättstugan. 

Styrelsen har sedan tidigare beslutat om renovering av föreningens tvättstugor, och renovering 

av tvättstugan på Fjällstigen 37 kommer att ske under maj 2021. 

Motion 12, Städning, 

Styrelsen yrkar att stämman avslår motionen då städningen följer de frekvenser som styrelsen 

beslutat om och skrivit i avtal med ansvarig entreprenör. 

 

Motion 13 

Inkom från Evy Norin Fjällstigen 51. 

Styrelsen yrkar att stämman avslår motionen då målning är en driftsfråga  och finns med i 

underhållsplanen för föreningen. 

 

 

 

 


