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a) Stämmans öppnande.
b) Fastställande av röstlängd.
c) Val av stämmoordförande.
d) Val av stämmosekreterare.

e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
f) Val av rösträknare.
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h) Framläggande av st5rrelsens årsredovisning.
i) Framläggande av revisorernas berättelse.

t) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
k) Beslut om resultatdisposition.
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
n) Fråga om arvoden åt sfyrelseledamöter och revisorer.
o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i

förekommande fall val av styrelseordförande.
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
r) Val av valberedning.
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av

föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning
inkomna ärenden.

t) Stämmansavslutande.

Bifogat: Stadgeåindringsförslag och Motioner med stlrelsens yttrande.



Bostadsrättsforeningen Lindholmsdockan

Stvrelsens ftirslas till nv stadgeändrins. årsstämman 2010:

Motivering: Griinsdragningen mellan medlemmens och ftireningens ansvar ar i vära stadgar inte
s?irskilt utftrlig och exalt. Detta kan ge och ger oss tolkningsproblern * vem skall betala?

SBC, en centralorganisation ftir bostadsrättsftireningar, som vi iir medlemmar av har en normstadga
och ur den är nedanstående paragrafer utplockade. De iir noggrant och ordentligt utprovade i
praktiken och juridiken. Vi kan sedan viinda oss till SBC ftlr att få neutral hjälp vid tolkningstvister.

Nuvarande lydelse:

S 30 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhöriga utrymmen i gott
skick. Med ansvaret följer såväl underhålls- som reparationsskyldighet. Bostadsrättshavarens
ansvar avser även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavare med lägenhet i
markplan ansvarar sålunda för skötseln av området i omedelbar anslutrring till den uteplats som
bostadsrättshavaren disponerar för enskiltbruk, såsom t ex gräsklippnin& ogräsrensning och
klippning av häck.
Han är också skyldig att följa de anvisningar som meddelats rörande skötsete av marken.
Föreningen svarar i övrigt för att fastigheten är väl underhållen och hålls i gott skick.

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenheten omfattar:

o ytskikten samt underliggande tätskikt på rummens väggar, golv och tak,
. inredning och utrustring i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten,
. glas i fönster och dörrar.
. lägenhetens ytter- och innerdörrar.

Bostadsrättshavaren svarar for målrring av innersidor av fönstrens bågar och karm, men inte för
målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster.
Bostadsrättshavaren svarar för målning av radiatorer och vattenarmaturer och av de anordningar
för avlopp, värrne, gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med.
Bostadsrättshavaren ansvarar även vid eventuell låingre bortovaro för sådan löpande tillsyn som
krävs för att forebygga skador och lukt såsom kontroll av läckage från ledningar och påfyllrring av
vattenlås.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av de ledningar för avlopp, värme, gas, vatten och
elektricitet som föreningen försett lägenheten med. För reparationer på grund av brand- eller
vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkomrnit genom eget
vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar
honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där ufför arbete för hans
räkning. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu
endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.

Fjärde stycket andra meningen gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.

Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådan underhållsåtgard som enligt vad ovan sagts bo-
stadsrättshavaren skall ansvara för. Beslut härom skall fattas på föreningsstämma och bör endast
avse åtgärder som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens
hus som berör bostadsrättshavarens lägenhet.



Ersättning för intråiffad skada
om föreningen vid intr#fad skada blir ersättningsskyldig gentemot bostadsrättshavare för lägen-
hetsutruskring eller personligt lösöre skall ersattningln uäåtnas med htinsyn till den skadade
egendomens värde omedelbart före skadetillfället.

s31 ÄNnnTNc AV LÄGENHET

Bostadsrättshavarenfår_inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av
styrelsen. Styrelsen skall godkiinna begäran orn tittd.ittg om denna inte medför skada på
föreningens hus eller men för annan medlem.

Föreslagen ändring:

30 $ BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, ftirråd,garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåte1sen.

Bostadsrättshavaren svarar sålunda fiir underhåll och reparationer av bland annat:

' ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs ftir att anbringaytbeläggningen på ett fackmanna-mässigt sätt
o icke biirande innerväggar
o glas och bågar i lägenhetens ltter- och innerfonster med tillhörande beslag, handtag,låsanordning, vädringsfilter ochtätningslister samt all målning fiirutom utvåindig målaing och kittningo till ytterdörr hörande beslag, gangiiirn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar;

bostadsrättshavare svarar även for all målning med undantag formålning av ytterdörrens utsida; motsvarade gällerfiir balkong- eller altandörr
o innerdörrar och såikerhetsgrindar
o lister, foder och stuckaturer

' elradiatorer; i fråga om vattenfzllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast fiir målningo elektrisk golwåirme, som bostadsrättshavaren ftirsett läeenheten medr eldstäder, dock inte tillhörande rökgangar
o varmvattenberedare

' ledningar fiir vatten och avlopp till de delar dessa iir åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast
bostadsrättshavarens lägenhet

o undercentral (såikringsskåp) och därifran utgående el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv, data med mera) ilägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturero ventiler och luftinsläpp, dock endast måinine
. brandvarnare

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren diirutöver bland annat även för:. till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt
o inredningochbelysningsarmaturer
r vitvaror och sanitetsporslin
r golvbrunn med tillhörande klämring till den del det är åtkomligt fran lägenheten
' rensning av golvbrum och vattenlås samt vid längre bortovaroatt vattenlåsen hålls fyllda.r tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningr kranar och avstängningsventiler
r ventilationsfläkt
r elektriskhanddukstork

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrätts-havaren ftjr all inredning och utrustning såsom bland annat:r vitvaror
o köksfläkt inkl filter till värmeväxlare
. rensning av vattenlås



o diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
. kranar och avstiingningsventiler; I fråga om gasledningar svarar bostadsrättshavaren endast ftir målning.

31 $ Ytterligare installationer

Bostadsrättshavaren svarar även ftir alla installationer i läeenheten som installerats av bostadsrättshavaren eller tidisare
innehavare av bostadsrätten.

32 $ Brand- och vattenledningsskador

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i begriinsad omfattning
i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.

33 $ Komplement

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren ftir renhållning och
snöskottning. Bostadsrättshavarens ansvar avser även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavare med
lägenhet i markplan ansvarar sålunda for skötseln av området i omedelbar anslutning till den uteplats som
bostadsrättshavaren disponerar for enskilt bruk, såsom t ex gräsklippning, ogräsrensning och klippning av häck.
Bostadsrättshavaren iir också skyldig att lolja de anvisningar som meddelats rörande skötseln av marken.

Om lägenheten åir utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren även se till att awinning ftir dagvatten inte hindras.

34 $ Felanmälan
Bostadsrättshavaren är skyldig att till foreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som foreningen
svarar frr i enlighet med bostadsrättslagen och dessa stadgar.

35 $ Gemensam upprustning
Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i huset besluta om reparation och byte av inredning
och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar fiir.

36 $ Vanvard
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar lor lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans siikerhet äventyras
eller att det finns risk fiir omfattande skador på annans egendom har foreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa
bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

37 $ Tillbyssnad
Anordningar såsom markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. fär monteras på
husets utsida endast efter styrelsens skriftliga godkiinaande. Bostadsrättshavaren svarar ftir skötsel och underhåll av
sådana anordningar. Om det behövs fiir husets underhåll eller for att fullgöra myndighetsbeslut ä bostadsrättshavaren
skyldig att, efter uppmaning fran styrelsen, demontera anordningar.

38 $ Ombyggnad
Bostadsrättshavaren får foreta ftiriindringar i lägenheten. Följande åtgåirder fär dock inte fiiretas utan st1'relsens tillstånd:
l. ingrepp i biirande konstruktion,
2. än&ng av befintlig ledning fiir avlopp, värme,

ventilation, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig lorändring av lägenheten
Styrelsen får endast vägra tillstand om åtgiirden iir till påtaglig skada eller olägenhet for foreningen eller annan medlem.
Bostadsrättshavaren svarar for att erforderliga myndighetstillstand erhålls. Föråindringar ska alltid utfiiras på ett
fackmannamässist sätt.

Efterftiljande paragrafrrummer anpassas genom att 932 blir $38, $33 blir 939 osv

Göteborg den I november 2010
Styrelsen



Motioner titl Brf Lindholmsdockans Årsstämma 2010.
Med stvrelsens kommentarer

Motion 1

Motion till Lindholmsdockans Brf Årsstämma 2010-10-02

Lindholmsdockan har ett fantastiskt läge och underbara
uteytor. Tyvärr så är det inte fullt anpassande till att
Användas. Det finns en yta ovanför fastighetsskötargaraget
som ligger mycket skyddat både från vindar o insyn.
I dagsläget så ligger där en rabatt som minskar tillgänglig-
heten och utnyttjandemöjligheten samt att en del utav
beläggningen är grovt grus.

Jag vill foreslå foreningen att utreda möjligheten till att
göra dennayta mer tillgänglig genom att ta bort rabatten
som tar upp platsen och plattsätta istället. Detta for att ge
möjlighet for:

Anlägga grillplats om grannarna så anser det ok
Kunna ställa möbler där for att kunna sitta ute
skyddat for o läsa, sola och ha samkväm.
Ev bygga tak eller ställa upp partytält for skydd

Jag tror att det finns flera duktiga personer i foreningen
som skulle kunna tänka sig göra iordning platsen for att
hålla kostnaderna nere. För övrigt så får styrelsen se över
finansieringsmöjligheter och kostnader och komma fram
med vad som är möjligt.

Jag foreslåtr att stämman uppdrar till foreningens styrelse
att utreda ovan forslag. (Ev tillsätta en separat grupp som
utreder detta)

Summerat i klarspråk. Se om det finns intresse o möjlighet
att anlägga en fin uteplats ovanfiör fastighetsskötargaraget.
Vore trevligt med en skyddad uteplats där solen ligger på
som längst på kvällarrra.

Carin Sjölander
Stapelbädden 9

Stwelsens kommentar: Se efter Motion 2



Motion 2

Motion till Brf Lindholmsdockan stämma Nov 2010

Förslag om gemensam grillplats.

Ovanpå hamngaraget finns en U-formad plantering, i och for
sig vacker, men som sittplats liten o trång, dessutom svår att
hålla fri fran ogräs längs muren.

Ytan ovanftir hamngaraget har sol långt fram på sommar -
Kvällarna och är relativt vindskyddad.
Ytan ligger mitt i foreningen, det är lika långt dit från
Kölsträckningens västra del som från Stapelbäddens västra.

Förslag:
- Att ta bort den U-formade planteringen, flytta rosorna till

andra rabatter.
- Att anviinda planteringens tegelstenar attbygga en grillbänk

längs räcket/muren.
- Att komplettera befintlig trädgårdsmöbel med två eller tre

stycken likartade.
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Göteborg 2010-09-19
Anita Heyrnan
Stapelbädden 9

Stlrrelsens kommentar: Motion 1 och 2'år likartade och kan behandlas
tillsammans. Styrelsen delar motionärernas uppfattningar och tror att de
foreslagna forändringarna kan bli till ftirdel for foreningen.
Styrelsen floreslår att stämman uppdrar åt motiondrema- Carin Sjölander och
Anita Heyman - att tillsammans med Monica Axhede utarbeta ett detaljforslag
och återkomma till styrelsen. Styrelsen foreslårr att en ev. grillplats vid
boulebanan också kan anordnas.



Motion 3

Motion tilt Brf Lindholmsdockans stämma November 2010

Borttagning av sandlåda på gården i vinkeln mellan Stapelbädden 5 och
Stapelbädden 9. Samt upprustning av sandlådan på Kölsträckningens
Innegård.

Sandlådan på innegården i vinkeln mellan Stapelbädden 5 och Stapelbädden 9
används inte. Läget är inte attraktivt, då vinkeln är ett vindång. Sanden
har bytts ut ett par gånger, och har omgående till stor del blåst bort.

Sandlådan på Kölsträckningens innergård, har ett betydligt behagligare
läge, och bör forses med ny sand och ett lock.

Förslag:

-Att sandlådan i vinkeln mellan Stapelbädden 5 och Stapelbädden 9
borttages.

- Att ytan stensätts.
-Att sandlådan på Kölsträckningen ftirses med ny sand samt ett
nätlock for att hålla katter borta.

Göteborg 2010-09-19
Anita Heyman

Styrelsens kommentar: Föreslår att stämman bifaller motionen.

Motion 4

Motion till årsmö tet 20 | 0 i B o stadsrätts foreninsen Linholms dockan

Städning av garaget

Har noterat att garaget är mycket dammigt och smutsigt. Det gör att garaget inte
lämpar sig for cykelparkering, då cyklama snabbt blir alldeles nersmutsade.

Jag yrkar for att styrelsen infor en årlig städning av garaget.

2010-09-20
Gry Foldvik Cedlöf
Stapelbädden 9

Stlrrelsens kommentar: Instämmer men foreslår i stället att garaget skall städas
vid behov.



Motion 5

MorroN TrLL
Bosran snÄrr snöRENTNGEN LnqnuoLMSDocKAN

2010-09-30

AnnNnn : VÅn röneNnvcs ADVoKATKosTNADER

Många talar om detta attvår forening är engagerad i olika frågor gällande
fuktskador, kallagolv mm hos medlem boende på Kölsträckningen l, som
kommer och har medfort stora kostnader.

Därfor önskas en redovisning på stämman över de advokat och konsultkostnader
'o

mm som var
forening haft de sista 3 åren eller i samband med detta ärende.

Utöver styrelsens problembeskrivning bör floljande saker i detalj belysas i form
av kostnader (kronor).

Patrik Kindström Kölsträckningen 1 ekonomiska krav på foreningen.
Brf nerlagda kostnader ftir konsulter i ärendet
Brf nerlagda advokatkostnader
Brf beräknade framtida advokatkostnader Tingsrättsforhandling o sv.
Bfr styrelsen egna nerlagda arbete (beräknat efter konsult taxa)
Även en kostnadsuppskattning vid "Worst case senario"

Boende I Göteborgs bästa, trevligaste och vackraste Bostadsrättsforening
Kjell Hansson
Kölsträckningen 5

Styrelsens kommentar:

Föreningen blev i september 2009 stiimd till tingsrätten av en medlem som önskar ersättning ftir ftiljande:
o Fuktskadorpåparkett.

Medlemmen önskar ersäthring med 28.188:, ör byte av parkett.

Skadoma påstas ha uppstatt som en foljd av de frrktskador som uppäcktes i överkant av vägg i den
aktuella lägenheten vntem 2007 .

Föreningen lät somrarna 2007 och2008 utöra reparationsarbeten i samtliga drabbade lägenheter och
ingen fukt har diirefter konstaterats. Fuktskadorna har reparerats.



Medlemmen lät själv på eget bevåg och på egen bekostrad byta parketten redan vintem 2008 langt
innan fuktintoZingningen i väggen åtgiirdats. Orsaken till skadoma på parketten iir av allt att döma att
altandörren statt öppen "i ur och skur".

Styrelsen anser att parkettskadan inte har något samband med fukten i väggens överkant och att
ftireningen inte kan bekosta det som en lägenhetsinnehavare på eget bevåg bestiimmer sig for att
renovera och i efterhand påstar åir öreningens ansvar.

. Fuktskador på altandön
Medlemmen önskar ersättning med 9.038:- ftir byte av altandörr.

Styrelsen anser att foreningen inte 2ir ersäthringsskyldig fttr byte av altandörr eftersom
o ansvaret ftir dönar, forutom lthe ytskikt, ligger på lägenhetsinnehavaren.
o medlemmen redan dagen efter han klagat på att dörren inte gar att stiinga meddelar att dörren ?ir

bytt utan att ge ftireningen chansen att ens inspektera dörren.
o påståendet att altandörren bytts p g a fuktskada Zir oriktigt. Den faktura som presenterats ftir

foreningen visar att dörren INTE byttes, utan endast riktades.

o Murbruksfläck på altanplaua
Medlemmen önskar ersättning 4.700- lor rengöring.

Styrelsen anser att ftireningen inte åir ersättningsskyldig ftir rengöringen eftersom fläcken endast var av
kosmetisk karraktiir och inte på något sätt hindrat altanen fran att anvåindas. N?ir entrepenören kom ftir
atttabort spillet var detta redan borttaget.

Förutom ovanstående punkter klagar medlemmen på att golven iir kalla och kräver att ft)reningen skall stå
for elkostnaden for värmegolv. Detta iirende ingar dock inte i ovan niimnda stiimning.

Föreningens advokatkostrader ftjr hittillsvarande skriftv?ixling och foreberedande ftirhandling har iinnu inte
fakturerats.
Föreningens kostrader ftir undersökning av påstadd forekomst av mögel i Kindsfiöms lägenhet (inget mögel
fanns) uppgår till dryg. 4 000:-, temperaturmätningen iir åinnu ej fakturerad.
Styrelsens eget arbete hittills iir svårt att uppskatt4 men det kan röra sig om kanske 40 mantimmar hittills.

Framtida advokatkosbrader iir mycket svåra att uppskatta.

En tvist om så små belopp som dettra rör sig om har, oavsett utgang i målet, ingen vinnare. Det skulle dock
vara ett brott mot lagen om likabehandling av foreningens medlemmar om foreningen skulle betala en
enskild lägenhetsinnehavares utgifter så snart denne hotar med stiimning.

Motion 6

Till styrelsen
Motion om trädgårdsskötsel

r0-09-29

Motionen väcks att överlåta till styrelsen ansvaret att utfora en grundlig
Undersökning av hur medlemmar i foreningen vill att öreningens gröna
område sköts fortsättningsvis.
Bakgrunden är faktum att det nuvarande systemet med arbetsdagarna
inte täcker de behov som finns.
Då många medlemmar inte vill,eller har möjligfiet att delta i arbetsdagama,
är det lämpligt attta reda på hur medlemmar ser på frågan,och vilka olika
lösningar som finns att tillgå.

Genom enkät undersökning kan styrelsen fä en uppfattning av vad



medlemmar vill.(hur många vill delta i arbetsdagarna, hur många
anser att det är lämpligt med regelbunden skötsel av underhålles med
hjälp av trädgärdskunnig personal, osv)
Många frågor kan ställas och ge styrelsemedlemmar vägledning for
fortsatt arbete i frågan.

Målet är att ha ett system som dr rättvist och gör att alla kan känna sig
stolta och nöjda över vårt område året om.
Ett fint yttre område, gagnar oss alla till vardags, men även som ett
ekonomiskt värde i sig, ör våra lägenheter.

Jessie Feldmanis
Rhonda Ballinger

Styrelsens kommentar: Styrelsen foreslår att motionsskrivarna eventuellt
tillsammans med infogruppen utarbetar en enkät enligt foljande:

- Undersöka medlemmarnas intresse av att delta i arbetet med
foreningens gemensamma ytor

- Få forslag till andra lösningar.
- Undersöka hur man kan aktivera fler medlemmar

Motion 7

Motion till Brf Lindholmsdockans stämma november 2010-10-03

Förslag om pernanent informationsgrupp

Brf Lindholmsdockans stämma ftirra året tillsatte en informationsgrupp
med uppgift att utreda och forbättra informationen till foreningens
medlemmar.

Gruppen har under året
. Kartlagt medlemmarnas internetanvändning.
. Kartlagt medlemmarnas önskemål runt information.
. Omarbetat och utökat information via foreningens hemsida.
. Utarbetat och fätt sanktionerat av styrelsen en plan över

informationsfl ödet i foreningen.

Samtliga arbetsområden har fungeratväL, så när som på bristen/
eft ersläpningen av information från styrel sen. S amarbetsformer
har varit svåra att etablera.
Informationsgruppens ambition, sanktionerad av styrelsen, att ge
information till medlemmarna senast en vecka efter styrelsemötena
har varit svårt att fa till stånd, då det inkomna underlaget varit alltfor tunt.

Brf Lindholmsdockan behöver ha en permanent informationsgrupp,
då informationen på hemsida och utskick ständigt uppdateras.



Förslag:
- att foreningen skall ha en fast informationsgrupp med tre
- deltagare,varav en deltagare är ledamot i foreningens styrelse.

Göteborg 2010-09-20

Karin Nilsson Erik Widen' Anita Her,rman

Informationsgruppen

Styrelsens kommentar: Styrelsen bifaller forslaget.

Motion 8

Motion till 2010-09-30
B ostadsrättsfloreningen Lindholmsdockan

Om ersättning vid foreningens trädgårds- och arbetsdagar

Idagfar varje hushåIl 100 kr/gång for attvara med på dessa dagar. Det går inte
enligt gällande regler och avtal att "ge" mer.
Vi är inte många som kommer på dessa dagar och det är inte 100 kr som är
anledningen
heller. Konsekvensen av alt vi är ffi som deltar kan bli att vi måste läta andra
göra vissa saker åt oss, som vi inte hinner med, till en kostnad. Men i rättvisans
nalnn så bör alla fä denna ersättning och inte "hushållet". Tror inte att det blir
rusning till våra dagar pga av detta, då bör vi göra på annat sätt.

Förslag: Att ersättningen går till varje person som deltar pävåtraträdgårds- och
arbetsdagar.

Undersöka HIIR vi som forening kan göra for att vi ska bli fler pävåtra dagar.

Med vänlig hälsning

Karin Nilsson
Kölsträckningen 6

Styrelsens kommentar: Styrelsen bifaller forslaget.



Motion 9

MotiontillBostadsrättsforeningenLindholmsdockan 2010-09-30

Styrelsens arbete

Vi som medlemmar kan skicka iväg mail med frågor till styrelsen. Men det
dröjer länge innan ett svar kommer tillbaka. Ibland måste kanske frågan
behandlas på ett styrelsemöte och sedan kan ett svar komma.
Frågorna varierar nog oerhört men kan säkert också vara ay lättare slag. Varje
styrelsemedlem har dessutom ett eget ansvarsområde.

Förslag att styrelsen

Ger ett kort svar ex: "tack flor mail, vi återkommer så snart vi kan eller efter att
frägan behandlas på nästa styrelsemöte" . Då vet den som sänt iväg mailet att
någon läst det. Viktigt att respektera varje medlem.

Vid enklare frågor kan den styrelsemedlem som är ansvarig svara på frågan.

Med vänlig hälsning
Karin Nilsson
Kölsträckningen 6

Styrelsens kommentar: Styrelsen är medveten om att vissa svar drar ut på tiden
men skall forsöka dels bekräfta fråeorna och sedan forsöka svara snabbare.

Motion 10

Motiontill BostadsrättsforeningenLindholmsdockan 2010-09-30

Stödmur, trappa och staket i dockan

Vid stämman2009 gavs styrelsen ansvarsfrihet att undersöka och ta beslut
ang. trappan och stödmuren. Vid senaste informationen på vår arbetsdag
framkom att styrelsen inte har agerat i detta ärende.

Med tanke på de olycksrisker som både trasigt staket och trappa kan innebära,
borde ett beslut tas på stämman hur ärendet ska hanteras i framtiden. Som det är
nu så är trappan ett "förfulande" inslag i vår närmiljö.
Vem är ansvarig om ett bam från närliggande dagis kryper igenom staketet och
ramlar nerför trappan?

1.Ska trappanvara kvar? Dä måste den rustas upp for ca 1 miljon kronor.



2.Ska den tas bort - vilken kostnad medfor detta?
3.Vem är ansvarig for staketet?
4.Kan styrelsen visa servitutet (som det alltid hänvisas till i dennafräga) infor
stämman?

Förslag
Att stämman beslutar i ovan nämnda fräga.
Att en arbetsgrupp tillsätts (en ska vara styrelsemedlem) for att genomfora
stdmmans beslut samt undersöka ansvarsfråean rörande staket.

Med vänlig hälsning
Peter Nilsson
Kölsträckningen 6

Styrelsens kommentar: Vi har på flera arbetsdagar varrtuppe och reparerat
uppklippta hål i staketet. Ansvarsfrägan for våra staket är under behandling.
Styrelsen har i samband med ett ärende på Stadsbyggnadskontoret nyligen
begärt och blivit lovad ett klarläggande beträffande trappan. Om borttagning är
ok återstår afi årtgärda den sönderfallande betongdelen. Det rationellaste är att
knacka bort alltihop men det forutsätter naturligtvis att jorden bakom inte rasar
ner. En geologisk kontroll av området är därfiir nödvändig.

Styrelsen foreslår därfor att det utlovade beskedet awaktas och sedan om
trappan ffir avlägsnas att det utfores en geologisk kontroll av slåinten.


