
Motioner och styrelsens svar på dessa 

Brf Fyrisäng, 2021 

 

Motion 1 – Elbilsladdning 

Har precis beställt en laddhybrid och märker att det är fler i föreningen som redan har en laddhybrid. 

Jag tycker att det behöver planeras för att kunna ladda bilen på ett säkert sätt i dom uttag vi har idag 

eller se över hur det kan ske på bästa sätt. 

Förutom ett egenintresse tror jag även att värdet på lägenheterna kommer att öka om man kan 

ladda sin el eller laddhybrid. 

 

 // Lars Ahlund, 4A 

Styrelsen föreslår stämman att besluta: 

Styrelsen är positiv till detta och vet att det är en viktig fråga för framtiden, både för attraktivitet och 

hållbarhet. Att styrelsen under hösten 2021 börjar undersöka möjligheterna och ta in offerter från 

leverantörer som arbetar med detta. 

 

Motion 2 – Tak för cyklar 

Styrelsen skall utreda möjligheterna och kostnaden för att förse cykelparkeringarna utomhus med 

tak, och om det bedöms möjligt och lämpligt skall styrelsen anlita en lämplig firma att bygga taken. 

Bakgrund/Motivation: 

Cykelkällaren är mycket full, och papperslapparna i januari har visat att nästan alla cyklar fortfarande 

används. Därför behöver vi mer plats för cyklar. För äldre och rörelsehindrade personer är 

cykelkällaren svår att använda året runt, då trappan är brant och det är svårt att bära upp en cykel. 

På vintern är trappan isig, dåligt rensad, och knappt användbar utan fara även för friska personer. 

Om man vill ha enkel tillgång till cykeln måste man parkera det utomhus, men snö och is kan påverka 

möjligheten att använda cykeln på vintern. Om vi bygger tak för cykelparkering kan vi möjliggöra 

vintertida parkering av cyklarna utomhus, så att man kan slippa köra bil och samtidigt leva mer 

hälsosamt. 

// David Klaftenegger, 4D 

Styrelsen föreslår stämman att besluta: 

Att bygga tak över befintlig cykelparkering skulle menligt påverka utsikten för boende längst ner, och 

vi har begränsade möjligheter på andra platser. I dagsläget ser vi inte hur en lösning skulle gå till, 

därför föreslår styrelsen avslag just nu. 

 

Motion 3 – Rensning av kvarglömda cyklar från cykelförrådet 

 

Det står ett antal kvarglömda cyklar i föreningens cykelförråd. Med tanke på det mycket begränsade 

utrymmet vi har i förrådet vore det därför bra om dessa fraktades bort. Det kan också stå kvarglömda 

cyklar i cykelställen utomhus som i så fall också borde rensas bort. 



Jag föreslår därför  

• att föreningen genomför en rensning av kvarglömda cyklar i cykelförrådet och i cykelställen 

utomhus. 

// Susanne Magne, 4A 

Styrelsen föreslår stämman att besluta: 

Att styrelsen skyndsamt påminner Upplands Fastighetsservice om att forsla bort alla cyklar som 

fortfarande står kvar trots att de är märkta. 

 

Motion 4 - Rengöring av glasytorna ovanför entrédörrarna och nedgångarna till källaren  

Glasytorna ovanför flera av föreningens entrédörrar är i behov av rengöring eftersom de är smutsiga 

och en del är täckta med alger. Även föreningens båda nedgångar till källaren i huset ut mot 

Ringgatan är i behov av rengöring bland annat när det gäller glasskärmarna under räckena. 

Jag föreslår därför 

• att samtliga glasytor ovanför entrédörrarna rengörs, särskilt de som är täckta med alger. 

• att föreningens båda nedgångar till källaren rengörs. 

// Susanne Magne, 4A 

Styrelsen föreslår stämman att besluta: 

Bifaller och undersöker hur detta kan åtgärdas. 

 

Motion 5 - Spolning av föreningens stammar 

Vi har problem med att det ”kluckar” i rören när vattnet i vårt handfat i badrummet rinner ner. Vi har 

rensat avloppet i vår lägenhet efter den instruktion som ges på föreningens hemsida men problemet 

kvarstår och har snarare blivit värre under senare tid. 

Jag föreslår därför 

• att föreningens stammar spolas. 

// Susanne Magne, 4A 

Styrelsen föreslår stämman att besluta: 

Bifalles. Styrelsen har redan i beslutat att detta ska göras, men insatsen har flyttats fram pga 

pandemin. Spolning görs hösten 2021. 

 

Motion 6 - Skyddstak mot snöras ovanför återvinningsrummet 

Idag finns inget skyddstak mot snöras ovanför dörren till återvinningsrummet. Vid ett tillfälle i vintras 

råkade undertecknad ut för ett sådant. Ett tungt is/snöstycke träffade mina underarmen när jag var i 

färd med att öppna dörren. Den kartong med skräp som skulle in och sorteras slogs ur händerna på 

mig. 

Min uppskattning är att hade det träffat mig i huvudet kunde det lett till en skallskada. 



Is/snöstycket måste ha fallit från yttertaket på byggnaden, 6 våningar upp, eftersom det inte finns 

några balkonger ovanför dörren, se bifogat foto. 

Mot bakgrund av att inget skyddstak finns ovanför dörren yrkar jag: 

• Att ett skyddstak monteras ovanför dörren till återvinningsrummet 

// Jan Thorelius, 4C 

Styrelsen föreslår stämman att besluta: 

Bifalles. Styrelsen undersöker och tar fram offerter för att åtgärda detta, både vid dörren till 

återvinningsrummet och till källarcykelförrådet. 

 


