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Joel Arnoldsson 2 motioner: 
1. Solceller Kostnaden för installation av solceller har successiv sjunkit de senaste åren. Hur ser 
kalkylen för solceller ut för BRF Logen idag och vilket alternativ (leasing, direktköp etc) är att 
föredra? Motion för utredning av detta.  

Styrelsens svar/yrkande 
I nuläget är inte solceller aktuella, då föreningen behöver prioritera andra åtgärder för att säkerställa 
fastighetens skick. Idén är dock god och styrelsen vill gärna lägga till den utredning som föreslås till den 
större utredningen om ventilation och värmesystem.  
 

 Styrelsen yrkar på att stämman beslutar att bifalla motionen med ovanstående tillägg. 
 
2. Laddstolpar för elbilar Det är en tidsfråga innan de första elbilarna börjar trilla in i området. 
Vår (min och Linas) nästa bil kommer att vara en elbil, ex. Utredning om laddalternativ för dessa 
föreslås.  

Styrelsens svar/yrkande 
Utredning pågår i samarbete med konsult. Målet är att kunna erbjuda ett antal laddplatser för elbilar 
under 2022. 

 Styrelsen yrkar på att stämman beslutar att motionen har besvarats. 
 

Emma Sjökvist, Jesper Berg, Janna Eerikäinen, Christoffer Bergman, Monica Jones, 
Jonathan Jones 1 motion 
3. Altaner Logdansvägen 2-8  

Vi är föreningsmedlemmar och boende på bottenvåningen på Logdansvägen 2-8. På baksidan 
av huset finns tre altaner som är byggda i anslutning till lägenheter på markplan. Dessa altaner 
byggdes av Förvaltaren under tiden då huset bestod av hyresrätter. Denna motion yrkar att vi 
som är bostadsrättsinnehavare på bottenvåningen längs med Logdansvägen 2-8 ges möjlighet 
att bygga nya altaner, alternativt bygga ut befintliga altaner, enligt följande riktlinjer:  

Altanbygget kräver ej bygglov, d.v.s. att de uppförs nära mark, ej mer än 120 cm över mark (se 
bilaga 1 mejl från Sundbybergs Stad ang. bygglov).  

Altanerna följer samma stil som de befintliga altanerna, d.v.s. att de:  

 Byggs i anslutning till existerande balkonger  
 Utförs i trä  
 Mäter en av följande mått:  

o Mindre altan: B382 cm x D352 cm med 100 cm altanräcke  
o Större altan: B640 cm x D352 cm med 100 cm altanräcke  

Varje bostadsrättsinnehavare har enskilt ansvar för underhåll och skötsel av tillhörande altan 
samt eventuell temporär förflyttning av altanen vid behov av arbeten/tillgång till mark.  

Likt övrig ombyggnad/renovering krävs styrelsens godkännande från fall till fall. Vi anser att 
argument till förmån för motionen är många:  
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 Gemenskapsfrämjande – altaner främjar grannsämja och skapar ökad trivsel för 
medlemmar, vilket i sin tur skapar en god stämning som kommer hela området till gagn.  

 Värdehöjande för BRF – husets utseende förbättras och blir mer homogent om det är 
altaner längs med hela fasaden istället för att enbart vissa lägenheter har en altan. Detta 
gör området mer attraktivt. Även enskilda lägenheter kan öka i värde vilket främjar hela 
vårt område.  

 Säkerhet – ytan på baksidan av Logdansvägen 2-8 används idag mest som gångstråk, 
vilket gör den mer utsatt för inbrottsrisk jämfört med om ytan skulle användas mer 
frekvent som umgängesyta.  

 Likabehandlingsprincipen – eftersom det redan finns altaner byggda vid Logdansv 2-8 så 
bör detta godkännas för resterande medlemmar med lägenheter i markplan längs med 
samma fasad.  

 Marken nedanför balkongerna har mycket begränsad användning för föreningen på 
grund av läget och mycket stark lutning.  

Emma Sjökvist, Logdansvägen 4 Jesper Berg, Logdansvägen 4 Janna Eerikäinen, Logdansvägen 6 
Christoffer Bergman, Logdansvägen 6 Monica Jones, Logdansvägen 2 Jonathan Jones, 
Logdansvägen 2  

Bilaga från Isabel Bonilla Arkitekt BYGGLOVSAMHÄLLSBYGGNADS- OCH 
SERVICEFÖRVALTNINGEN 

Altan och nedmontering av balkongräcke 

Hej, Här kommer en skriftlig sammanfattning av vårt samtal. Altaner/trädäck kräver ej bygglov 
om de uppförs nära mark. Blir altanen volymskapande (120 cm över mark och uppåt) behöver 
man kontakta oss, bygglov kan krävas. Plank kräver bygglov. Viktigt är att altanen uppförs på 
egen fastighet och att eventuell brf:s styrelse har godkänt åtgärden. Det går bra att ta bort 
balkongräcket, kommunen behöver inte ge något godkännande.  

Vänligen Isabel 

Styrelsens svar/yrkande 
Vid stämman 2019 (och senare 2020) avslogs en, i det närmaste, identisk motion efter en längre 
frågestund. Styrelsen menar därför att motionen redan är besvarad och behandlad.  

På föreningens fastighet finns 3 terrasser på mark. Terrasserna på mark på baksidan av Logdansvägen 36 
och 38 är byggda i anslutning till lägenheter utan balkong. De större lägenheterna i föreningen har alla 
en balkong. Ett undantag är de 3 lägenheter, på baksidan av Logdansvägen 2-6 som har en altan ovan 
mark, utanför sin balkong. Dessa byggdes under förvaltartiden.  

Svar på ovanstående argument: 

 Gemenskapsfrämjande – i bästa fall för de som har altaner, men kan också upplevas som 
störande för övriga boende på Logdansvägen 2 till 10 och således ge upphov till konflikter och 
irritation.  

 Värdehöjande – ja absolut för de lägenheter som har en extra altan, men effekten för övriga 
medlemmar eller området i stort torde vara marginell.  
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 Säkerhet – osäkert om det verkligen leder till ökad säkerhet. Det skulle kunna vara så att fler 
altaner ökar risken för inbrott.   

 Likabehandlingsprincipen – styrelsen kan inte se någon relevans i detta argument eftersom det 
gäller några få lägenheter (av 270) som får fördelar genom att ta övriga medlemmars mark i 
anspråk. Om man skulle tillämpa en likabehandlingsprincip, skulle man snarare kräva att 
altanerna vid 2-8 rivs.  

 Markanvändning – det är helt riktigt att marken ifråga har begränsad användning för föreningen 
eller övriga boende, men det är i sig inget skäl för att tillåta byggandet av altaner. 

Styrelsen bedömer att det inte är aktuellt att tillåta byggandet av fler altaner/terrasser av flera skäl: 

o Gränsdragningsproblem/likabehandling. Vem ska ges/inte ges tillåtelse att bygga? Vilka 
principer ska gälla? Varför ska detta gälla bara Logdansvägen 2-8? 

o Föreningens, och därmed alla medlemmars, mark tas i anspråk av enskilda medlemmar. 
 

 Styrelsen yrkar på att stämman beslutar att avslå motionen 

 
Mikael Buskas 4 motioner 
4. Skötsel av fastighetsunderhåll 

Bakgrund  

Idag känns det som att man inte tar hand om fastigheterna alls utan man gör lite 
punktåtgärder. Fastigheter som dessa måste ju underhållas dagligen/veckovis för att saker inte 
ska ta mer skada och kosta oss mera pengar. Som ett exempel om man tittar på trappen ner 
mot Råstasjön så har jag aldrig sätt den städas på dom 2 åren jag bott här. Taket och väggar är 
fulla av spindelnät. Det har blivit skador på väggar och färg som lossnar från taken i trappen. 
Dessa saker hade man lätt kunnat åtgärda om man hade haft fastighetsskötare som har koll på 
detta. Brunnarna fylls av skräp varje gång det börjar regna då den aldrig städas. Ju längre man 
väntar med dessa enkla åtgärder desto dyrare kommer det bli.  

Förslag till beslut  

Att man anlitar ett företag som kan sköta dessa lättare saker och som informerar styrelsen 
löpande om vad som behöver åtgärdas och som sedan tar ett snabbt beslut. Idag upplever jag 
att man har personer i föreningen/trädgårdsgruppen som hjälper till med sådant. Men detta 
bör skötas seriöst och löpande så det inte förfaller. Jag föreslår föreningsstämman att besluta 
enligt förslaget.  

Styrelsens svar/yrkande 
Det är viktigt att det löpande underhållet fungerar och styrelsen för därför kontinuerligt en diskussion 
med den tekniska förvaltaren (Effekt). Styrelsen bedömer inte att de brister som finns, beror på den 
tekniska förvaltaren. I nuläget utförs löpande underhåll av fastigheten, men fastigheten är i vissa 
avseenden i sådant skick att prioriteringar måste göras. Underhållet av fastigheten har varit eftersatt i 
decennier av den förra ägaren, Förvaltaren AB och arbetet med att ”komma ikapp” pågår. Styrelsen får 
regelbundet förslag från den tekniska förvaltaren, dock har vi inte möjlighet att göra alla icke-akuta 
arbeten på en gång. Alla åtgärder måste ställas mot akuta åtgärder, planerade åtgärder i 
underhållsplanen samt sättas i förhållande till föreningens ekonomiska situation.  
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Den så kallade ”miljontrappan” ner mot Råstasjön har lövblåsts och rensats vid några tillfällen det 
senaste året, men någon grundlig rengöring har inte gjorts. För att få en god funktion behövs ganska 
stora åtgärder (nytt avlopp, igensättning av öppna väggar mm.). Diskussioner förs om hur vi ska 
säkerställa skicket i just den trappan, eftersom den är felkonstruerad från början. Tyvärr förhandlade 
Förvaltaren AB bort garantin, när renoveringen gjordes.  
 
Styrelsen har vidare gjort en översyn av trappan ner mot golfängarna. Denna är också i dåligt skick och 
behöver åtgärdas.  
 

 Styrelsen yrkar på att stämman beslutar att avslå motionen.  
 
5. Städningen i portarna 

Bakgrund  

Städningen i portarna är inte tillräckligt bra. Man torkar varken av smuts på väggar eller tar bort 
spindelnät runt lampor i tak eller på väggar.  

Förslag till beslut  

Antingen informera städfirman att det ska genomföras bättre framöver eller byta städfirma. Nu 
vet inte jag vad ni avtalat i städningen. Men gemensamma ytor måste ju städas ordentligt och 
det gäller ju även att några gånger om året göra saker som att torka av portar till gemensamma 
ytor som tvättstuga och garage. Allt för att vi som bor här ska ha det så fint som möjligt.  Jag 
föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget. 

Styrelsens svar/yrkande 
I nuvarande avtal regleras framför allt städning av golvytor. Avtalet kan dock omförhandlas och utökas. 
Som med allt annat, är det en kostnadsfråga. Styrelsen har dock med jämna mellanrum beställt en 
grundligare rengöring av tvättstugor och trapphus (speciellt efter stambytet). I garagestädningen är det 
primärt golvytor som ingår i avtalet. I samband med renoveringen av garagen finns anledning att se över 
hur framtida avtal ska se ut gällande annat än golv.  
 

 Styrelsen yrkar på att stämman beslutar att motionen har besvarats. 
 

6. Minska antalet grillplatser i området  

Bakgrund  

Vill börja med att säga att jag är för att man ska skapa gemenskap i området men inte till den 
graden att man ska göra en massa platser i området som bjuder in till häng för utomstående. 
Området ska tilltala andra människor att vilja flytta hit och det gör absolut en grillplats. Men det 
gör inte 4 olika grillplatser på en yta så liten som kullen är. Dessutom ser det väldigt stökigt ut 
uppe på kullen med dom olika typerna av sittmöbler och grillar. Haft flertalet mäklare här som 
värderat lägenheten och som sagt att det är en sak som drar ner värdet på våra lägenheter då 
spekulanter tror det är ständig grillfest på gården.  

Förslag till beslut  
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Mitt förslag är att man håller det till en grillplats på kullen och att man ser till att sätta en plan 
för hur möblemanget ska se ut uppe på kullen. Inte en massa olika stilar som det är nu vid alla 
grillplatser. Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.  

Styrelsens svar/yrkande 
På föreningens område finns tre iordningsställda grillplatser. Grillning är en mycket populär aktivitet och 
det råder under sommarhalvåret stor efterfrågan på dessa. Grillning på andra platser än de tre märkta 
platserna är inte tillåten. Styrelsen ser inte att ett borttagande av två grillplatser skulle överväga det 
intresse för att grilla som råder bland de boende. Gällande möblerna, se svar på motion 12 om 
samordning och långsiktig planering gällande utemiljön. 
 

 Styrelsen yrkar på att stämman beslutar att avslå motionen.  
 

7. Gällande bikupor på föreningens mark  

Bakgrund  

Efter att föreningen har gått ut med att man har planer på att sätta upp bikupor i området så 
vill jag sätta mig emot det beslutet. Den största anledningen är att vi har allergier i familjen och 
inte vill behöva utsättas för den risken i vårt eget område. Mitt förslag är att vi avslår den 
förfrågan helt och hållet och att man någonstans drar en gräns för vad som gäller i området. Jag 
föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget. 

Styrelsens svar/yrkande 
De nämnda bikuporna kommer inte att placeras i området under 2021. Om frågan kommer upp 
igen, är det rimligt att fråga ställs till de boende i området.   

 Styrelsen yrkar på att stämman beslutar att motionen har besvarats. 
 

8. Invändig renovering av portarna  

Bakgrund  

Då trivseln för boende bör vara en prioritering i en brf så anser jag att en invändig renovering av 
portarna skulle dels lyfta medlemmarnas trivsel och höja värdet avsevärt på lägenheterna. 
Förslag till beslut I renoveringen bör man slipa upp terrazzotrapporna alternativt belägga dom 
med mcrocement. Målning av väggar och tak i en färg där inte smutsen syns direkt. Förslagsvis 
en ljusgråkulör på väggar. Lampor bör bytas ut och socklar målas in alternativt sätta en sockel i 
ett mer hållbart material som inte skadas lika lätt. Förslagsvis en sockel i samma material som 
golvet. Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget. 

Styrelsens svar/yrkande 
Styrelsen instämmer i allt väsentligt med motionsställaren. Vi behöver en uppsnyggning av 
trapphusen. En översyn är planerad till 2022. Utbyte av armaturer, viss renovering, målning, 
ytbehandling av golv finns med i översynen. Vilken omfattning detta kommer att få, måste 
avgöras i förhållande till föreningens ekonomi och andra renoveringar/projekt. I det planerade 
bytet/införandet av nytt lås-/passersystem ingår även en översyn av portdörrarna.  

 Styrelsen yrkar på att stämman beslutar att motionen har besvarats. 
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Viktoria Nilsson 1 motion 
9. Extern revisor  

Revisorns uppdrag är att granska föreningens ekonomi och förvaltning. Bostadsrättsföreningen 
i vår storlek och med så stora projekt som pågår och flera kostsamma projekt som planeras bör 
ha två revisorer; en intern revisor (och eventuell suppleant) och en extern, oberoende revisor 
tex. via en revisorfirma. Detta är för att få bättre koll på vår ekonomi: utgifter, kostnader och 
planerade projekt; inte minst till för om den interna revisorn av någon anledning inte kan 
fullfölja sitt uppdrag. Här vill jag observera att nuvarande revisorssuppleant inte kan ersätta vår 
nuvarande intern revisorn om föreningen saknar en extern auktoriserad revisorn. Därför 
förslaget är att föreningens interna revisor är förtroendevald och väljs av medlemmarna på 
stämma som tidigare. Det gäller även suppleanter. Den interna revisorn granskar protokoll och 
beslut löpande. Däremot ska mer omfattande arbete läggs på en revisorfirma som själva utser 
en revisor (alt. förslag från valberedningen). Den externa revisorns uppdrag blir att granska 
föreningens löpande räkenskaper, intäkter och utgifter; underlaget för utgifter; 
årsredovisningen; styrelsens förvaltning av fastigheter och mark; granskning av arbetsplan och 
kostnadsbudget till nästkommande åren. Revisorfirma/extern revisor ska föreslås av 
valberedningen och väljs av stämma.  

Styrelsens svar/yrkande 
Styrelsen konstaterar att det inte är tillfyllest att revisorssuppleanten inte är auktoriserad och 
att det därför är lämpligt att anlita en extern revisor.  

För den löpande hanteringen av ekonomin har vi en ekonomisk förvaltare, Simpleko. Den 
ekonomiska förvaltaren följer föreningens ekonomi på daglig basis, ställer frågor och ger 
löpande information om föreningens ekonomiska ställning. Idag kan alla i styrelsen ta ut en 
mängd olika rapporter ur Simplekos portal. Där finns all ekonomisk information tillgänglig - alla 
fakturor (leverantörs- och kundfakturor), alla betalningar, viktiga ärenden etc.  

En revisor ser i efterhand över fattade beslut, bokslut och förvaltningsberättelse för att se att 
allt har gått rätt till.  

 Styrelsen yrkar på att stämman bifaller motionen. 
 

Eva Prytz, Sarah Härving, Jill Härving Regnell 4 motioner 
10. Vedeldad grill 

Bakgrund: Det har installerats en vedeldad grill på gården. När denna används så har en 
påtaglig röklukt spridit sig in i lägenheter. (Ur brandsäkerhetssynpunkt så anses denna mer 
olämplig då eldning med ved kan skapa högre lågor). 

 Förslag –Ta bort den vedeldade grillen. 

Styrelsens svar/yrkande 
Styrelsen vill vara tydlig med att ingen av grillarna på gården får eldas med ved. Detta har 
förtydligats och anslag har satts upp vid alla grillplatser.  
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Formulering från anslagen på gården:  

Grillning med kol, bricketter eller gas får endast ske på föreningens tre grillplatser, ej på balkonger, uteplatser och 
gräsmattor. Se särskilda råd och regler vid respektive grillplats. Eldning med ved får endast förekomma efter 
styrelsebeslut. 

Formuleringen om eldningen med ved efter styrelsebeslut gäller endast de av föreningen 
anordnade tillställningarna så som höststädning, vårstädning och vintermys. Eldning kan då ske 
i eldkorgar, dock ej i grillar. Gamla grillar vid pergolan ska fraktas bort för att undvika eldning i 
dessa och inga öppna vedupplag ska finnas i området.  

 Styrelsen yrkar på att stämman avslår motionens förslag 
 
11. Sänkning av arvode 

Bakgrund: Styrelsen har sedan föregående årsmöte minskat i antal med 3 personer, utan någon 
förändring av basbeloppen. Undertecknade föreslår således följande alternativ: 

 Förslag 1: Välja in 3 personer till i styrelsen med bibehållna basbelopp 
 Förslag 2: Sänka antalet basbelopp så att ersättningen speglar antalet ledamöter 

Styrelsens svar/yrkande 
Styrelsen har inte minskat med tre personer, men väl med två sedan föregående stämma. Att minska 
styrelseledamöternas antal från 7 ordinarie och 3 suppleanter till 5 ordinarie och 3 suppleanter var 
valberedningens förslag som, i strid med dåvarande styrelses rekommendation, antogs av stämman 
2020. Styrelsen anser inte att antal ledamöter behöver ökas utöver ordningen som rådde före stämman 
2020, utan förordar att gå tillbaka till det antal ledamöter och suppleanter som gällde innan stämman 
2020, alltså 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.  
 

 Styrelsen yrkar på att stämman avslår motionens förslag 
 

12. Gården 

Bakgrund: Senaste året har det börjat bli många ändringar vilket leder till stor förändring och 
att ursprunget av vår gård försvinner. Ex. på detta är tält som blivit stående hela sommaren, 
räcken runt planteringslådor, bord och stolar som placeras var som. Vart är vi på väg? 

 Förslag 1 – Låt kullen få leva vidare med dess lugna gröna fina miljö. 
 Förslag 2 – Bättre samordning över vilka förändringar som ska ske i framtiden. 

Styrelsens svar/yrkande 
I vårt område bor hundratals människor. Det kommer tyvärr inte att vara möjligt att tillgodose alla 
boendes önskemål gällande estetik, trivsel och liknande. Somliga vill förändra mycket i utemiljön, andra 
att det ska vara som det alltid har varit. Ytterst är detta en fråga om värderingar – tycke och smak. 
Styrelsen försöker skapa en trivsam och funktionell utemiljö, som passar för så många som möjligt. De 
hänsyn som behöver tas är många. Vi har därför gjort mindre förändringar i utemiljön av olika skäl. 
Planteringar kring husväggar har tagits bort, grillplatser har iordningställts (en av de mest populära 
aktiviteterna i området), staket kring odlingslådorna har påbörjats (för att ge en attraktiv inramning och 
för att skydda grödorna), risiga områden har rensats och omplanterats,  
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Det nämnda tältet var ett initiativ från boende i området och har varit mycket uppskattat av många 
boende och använts vid olika typer av tillställningar, för att man har kunnat planera aktiviteter utan att 
vara helt väderberoende. Det går naturligtvis att ha synpunkter på placering och utseende, men det har 
inte varit en permanent lösning. Det finns inga planer på att sätta upp tältet igen nästa sommar. Förslag 
på andra lösningar kan dock komma i planen för utemiljön (se nedan). 
 
Samordning och långsiktig planering gällande utemiljön har varit föremål för diskussion i styrelsen, men 
på grund av mer akuta projekt, har detta fått inta en mer tillbakadragen plats på agendan. Det är dock 
styrelsens ambition att ta fram en långsiktig plan för utemiljön i området.  
 

 Styrelsen yrkar på att stämman bifaller motionens förslag 2 
 
13. Trivsel och förtäring av alkohol på gården 

Bakgrund: Under det senaste året har det förekommit många sammankomster på gården, där 
det grillats och intagits alkohol. Dessa sammankomster har ofta hållit på till sent in på kvällen 
och stämningen har upplevts otrygg och stökig då flera personer har upplevts berusade. Vi 
anser att gården ska vara en plats för föreningens medlemmar, både vuxna och barn och inte 
en festplats med alkohol. Undertecknade föreslår således följande alternativ: 

 Förslag 1 – Förbud mot förtäring av alkohol på gården 
 Förslag 2 – Att det skrivs in i trivselreglerna att förtäring av alkohol endast får ske innan 

kl.22.00 och i samband med måltid samt med måtta. 

Styrelsens svar/yrkande 
Under sommaren har styrelsen förtydligat och skärpt formuleringarna kring trivseln i utemiljön. 
Anslag har satts upp vid samtliga grillplatser. På dessa anslag framgår att man har ett ansvar 
även för inbjudna gäster, att samvaron skall ske under ordnade former samt att det ska vara 
tyst och lugnt kl. 22.00.  

Formuleringen på anslagen lyder som följer:  

Hela föreningens område är att betrakta som bostadsområde, vilket ställer krav på att vi alla visar allmän hänsyn 
och följer några enkla regler.  

Våra gemensamma ytor i utemiljön är inte allmän plats, de är till för boende på Logdansvägen och deras gäster. 
Boende har ansvar för inbjudna gäster.  

Håll alltid ljudvolymen på en nivå där grannar inte störs. efter kl. 21.00 dag före vardag och kl. 22.00 dag före 
lördag och helgdag ska det vara tyst i området. Det är inte tillåtet att spela musik i utemiljön, oavsett tid på dygnet.  

Vid alkoholförtäring inom föreningens område ska måttfullhet iakttas. Visa hänsyn till andra boende. 
Alkoholförtäring är endast tillåten vid föreningens iordningsställda uteplatser [ska ändras till grillplatser]. 

Styrelsen ser inte att problemet skulle vara frånvaron av regler, snarare efterlevnaden av 
reglerna.  

 Styrelsen yrkar på att stämman förklarar motionen besvarad och avslår motionens båda 
förslag. 
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Therese Olofsson 1 motion 
14. Trafikhinder 

På grund av det stora antalet bilar som kör på gården vill jag att man tar fram bättre åtgärder 
för att minska detta än en bom som uppenbarligen inte fyller sin funktion.  Ett exempel på 
detta är att tex byta ut låset på bommarna som man tillfälligt får kvittera ut vid behov samt att 
utföra hastighetsbegränsande åtgärder runt gården. Mvh Therese Olofsson 

Styrelsens svar/yrkande 
Styrelsen har beslutat att sätta upp skyltar som tydligt anger att körbanan är en gårdsgata där 
hastigheten är max 10 km/tim, samt att bilkörning på gården endast är tillåten vid i- och 
urlastning. Att kvittera ut nyckel för med sig en massa svårlösta, administrativa problem, som vi 
inte ser någon lösning på under överskådlig framtid. Styrelsen bedömer att dessa åtgärder 
borde räcka, men kommer framöver att följa trafiksituationen på gården för ev. ytterligare 
åtgärd.  

 Styrelsen yrkar på att stämman förklarar motionen besvarad och avslår motionens förslag. 
 

Tony Holmström 1 motion 
15. Information om takrenoveringen 

Då det verkar ha gått helt fel med takrenoveringen så vill jag att det redovisas från styrelsen 
vad som har hänt. Då i sin helhet.  

 Hur upphandling har skett och beslut fattats (dokumentation) 
 Kostnader utöver det överenskomna avtalet 
 Kostnader för advokat, besiktningar m.m. 

Vad kommer att ske nu? 

Styrelsens svar/yrkande 
Under senvåren 2019 skickades förfrågan till fem olika entreprenörer, varav tre lämnade offert 
på arbetet. En av offerterna var avsevärt dyrare än de andra så denna valdes bort i en första 
sållning. Av de två återstående entreprenörernas offerter valde styrelsen enhälligt den 
entreprenör som hade bäst rekommendationer/omdömen.  

Styrelsen har med facit i hand kunnat konstatera att takrenoveringen ej har utförts på ett 
fackmannamässigt sätt. Föreningen har vidtagit rättsliga åtgärder – stämning och 
skadeståndskrav – mot entreprenören och inväntar för närvarande resultatet från dessa 
åtgärder.  

Kostnader utöver det överenskomna avtalet är inte möjliga att redovisa än, eftersom den 
juridiska processen fortskrider och inte kommer att avgöras i domstol förrän nästa år. Hur stora 
dessa kostnader kommer att bli, är avhängigt hur domstolen i slutänden dömer i ärendet.  

Styrelsen har efter rådgörande med vår processadvokat konstaterat att vi under pågående 
rättsprocess inte kan offentliggöra dokumentationen i ärendet.  

 Styrelsen yrkar på att stämman beslutar att motionen har besvarats. 


