
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av 
föreningsmedlemmar anmälda ärenden:  
  

1. Borttag av avdrag vid städdag  
Förslag från styrelsen att ta bort avdrag med 200 kr per lägenhet på en 
efterföljande månadsavgift till de som har deltagit på vår- och höststäddagar 
som tidigare har beslutats på årsstämman 2014-06-10. Istället föreslår 
styrelsen att man istället kallar dessa tillfällen för föreningsdagar för att fokus 
ska vara på att medlemmarna ska träffas i ett sammanhang som gagnar både 
gemenskapen i Murbräckan 15 och med aktiviteter/göromål enligt behov som 
avslutas med måltid tillsammans ute eller i föreningsrummet.   

 
2. Cykelhus  

Förslag från styrelsen att ge kommande styrelse i uppdrag att ta fram lämpligt 
förslag på cykelhus att placera längst in på innergården där det nu finns en yta 
med stenplattor samt att ge styrelsen beslutanderätt att även gå vidare och 
söka bygglov och anlita företag för att bygga cykelhuset.  
 

3. Motion om renoveringstider från Graziella Capolino, lgh 331  
Jag föreslår att man undersöker om det är möjligt att förändra föreningens 
stadgar så att renoveringsarbeten inte får pågå på kvällar och helger mer än 
under en begränsad (kort) tid. Det är inte rimligt att grannar tvingas leva med 
buller, borrande etc. hur länge som helst bara för att det, enligt stadgarna, är 
”tillåtet” under vissa tider. Man tar inte hänsyn till hur nedbrytande det är att 
stå ut med oväsen dag ut och dag in. Under dagtid kan man gå ut och göra 
saker, men kvällarna bör vara fredade från sådant och bara i undantagsfall 
användas för renovering eller reparationer.  
 
Styrelsens kommentar om motionen 3:  
Styrelsen hänvisar till Bostadsrättslagen kap. 7 som handlag om 
bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter och enligt § 9 skall 
bostadsrättshavaren se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för 
störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars 
försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. 
Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten 
iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller 
utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som 
föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.  
 
Enligt Murbräckan 15s trivsel- och ordningsregler punkt 11 anges det att för att 
alla ska trivas är det viktigt att vi inte stör varandra. Alla boende är skyldiga att 
visa hänsyn. Detta gäller i lägenheten, men också i samtliga gemensamma 
utrymmen såsom trapphus, tvättstuga samt på gården. Hänsyn gäller dygnet 
runt. Dock bor vi i ett flerfamiljshus där tolerans för grannars dagliga, normala 
aktiviteter är en förutsättning för trivsel och god boendemiljö. Störande 
renoveringsarbete ska föregås av avisering i god tid. Lappar med start- och 
beräknat slutdatum ska sättas upp. Vid renoveringsarbete i lägenhet 
accepteras nedanstående tider:   
 
Måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl. 8.00 – 20.00.  
Fredag kl. 8.00 – 18.00.   



Lördag och söndag kl. 10.00 – 18.00.  
 
Styrelsen förordar att tider för reparationsarbeten fortsatt får ske enligt 
gällande trivsel- och ordningsregler.   

 
4. Motion om att snygga till stenplattor vid entréerna från Graziella Capolino, lgh 

331  
Jag föreslår (för kanske tredje gång) att man snyggar till stenplattorna vid våra 
entréer. Har läst att det går att slipa bort beläggningar antingen med 
sandpapper eller genom att borsta dem med sand och sedan kan plattorna 
behandlas med ett färgförstärkande ämne, impregneras alternativt tvättas med 
koncentrerad såpa för att skydda dem från smuts, hundkiss etc. så att de 
håller sig fräscha. PLL borde veta hur man gör eller vilka man kan anlita.  
 
Styrelsens kommentar om motionen 4:  
Styrelsen har beställt högtryckstvätt av entréstenarna.   

 
5. Motion om välkomstträff med nyinflyttade från Graziella Capolino, lgh 331  

För att främja trivseln och solidariteten och motverka anonymiteten i huset 
tänker jag att man kunde hålla en liten välkomstträff med en enkel förtäring 
och dryck, ev. kaffe och bullar för nyinflyttade grannar en gång per termin, där 
de som vill kan komma och mingla en stund. Man skulle kunna ha det i 
styrelserummet. Antar att både nya och ”gamla” grannar kan ha glädje av det.  
 
Styrelsens kommentar om motionen 5:   
Styrelsen anordnar två gånger om året föreningsdagar som alla medlemmar 
inbjuds till att delta vid och vid varje inflyttning sker rundvandringar och 
information i huset. Detta anses uppfylla motionens önskemål om 
välkomnande och social samvaro med nya och gamla medlemmar i 
föreningen.   

 
6. Motion om vattenutkastare från Per Sunnergren, lgh 933  

Det vore toppen med en vattenslang på innergården, så man slipper gå in i 
tvättstugan och dra ut slangen genom fönstret. För tvätt av cykel, barnvagnar 
osv. Det finns självdränerande så vi slipper risken för frysskador. Sen kanske 
ändå slangen ska vara intagen de kallaste månaderna. Kanske behövs någon 
enkel tillträdeslösning, typ specialvred. Kostnad uppskattas till 5-10 ksek 
totalt.  
 
Styrelsens kommentar om motion 6:   
Vattenslang finns i gröna rummet att använda och kan dras ut på gården vid 
behov.  

  
 


