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Inkomna motioner och styrelsens utlåtande över dessa 

Motion nr 1 – Q-park 
Motionen inskickad av Torsten Gyhlenius 

Ärende: Qpark 

Meddelande: Motion till stämman 2010,Brf Palladium  

Brf Palladium går i författning om att säga upp Q-Park AB samt medverkar 
till nytt avtal med bolag som även har till uppgift att tillse att 
parkeringasplatserna röjs och hålls tillgängliga även vintertid. 

Övr. 
Q-parks företrädare utgör - enligt min mening .- ett ständigt gissel för 
medlemmarna. 

Torsten Gyhlenius (Lgh 43) 

Styrelsens utlåtande över motion nr 1 

Det är samfälligheten för Filmstaden som har avtal med Q-Park för administration av 
garageplatser och parkeringsplatser inom Filmstadens område. Samfälligheten ansvarar även 
för skötseln av gator, trottoarer och parkeringsplatserna på gatorna i området. Styrelsen 
instämmer med motionären om att det finns vissa brister i både Q-Parks administration och i 
skötseln av trottoarer, gator och parkeringsplatser och har påtalat detta för samfälligheten. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta: 
Att anse motion nr 1 besvarad. 

====================== 
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Motion nr 2 – Cykelrum 
Motionen inskickad av Anders Sällström 

Hej!  
  
Jag heter Anders Sällström och jag bor på Mauritz Stillers väg 14 med min 
familj.  
  
Jag cyklar till jobbet varje dag, och kan konstatera att det inte är någon ordning 
i cykelrummet, cyklarna står huller om buller! 
  
Jag föreslår därför att föreningen köper in ett cykelställ eller annan anordning 
för att på så vis få struktur på cykelrummet och ordningen där. Det finns även 
andra modeller, såsom anordning i taket där man hänger upp cyklarna, men det 
viktigaste är att vi plats för cyklarna, och att man kan gå in och hämta sin cykel 
utan att behöva slå sig fram!  
  
Tack för ordet.  

MVH  
Anders Sällström 
ante57@msn.com 
08-28 89 13,0733-31 58 50 

Styrelsens utlåtande över motion nr 2 

Styrelsen instämmer med motionären och beklagar att föreningens medlemmar inte håller 
ordning i cykelrummen. Styrelsen har nu vidtagit åtgärder och kommer att införskaffa krokar 
för montering i taket samt flera cykelställ.  

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta: 
Att anse motion nr 2 besvarad. 

====================== 

mailto:ante57@msn.com
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Motion nr 3 a – Omvandling av styrelserum till övernattningslägenhet 
Motionen inskickad av Magdalena Crona 

Bostadsrättsföreningen har idag ett rum som enbart nyttjas som styrelserum och därmed ofta 
står tomt. Min rekommendation är således att detta rum kompletteras med bäddsoffor så 
rummet även kan nyttjas som övernattningslägenhet för bostadsrättsföreningens medlemmar 
och dess gäster. 
  
Jag saknar kännedom om rummets utformning men förutsatt att det finns toalett och någon 
form av kokmöjlighet bör detta vara en möjlig lösning. 
  
Föreningen investerar i bäddsoffor, täcken och kuddar samt skapar en möjlighet att boka 
rummet t ex via föreningens hemsida. Möjligheten att nyttja lägenheten bör begränsas till t ex 
tre dygn åt gången. De medlemmar som nyttjar lägenheten erlägger en avgift om ca 300 kr 
per dygn. 

Magdalena Crona 
Mauritz Stillers väg 14, 4 trp 
2010-04-08 

Motion nr 3 b – Omvandling av styrelserum till övernattningslägenhet 
Motionen inskickad av Margaretha Björnmyren 

Det finns behov av att det i föreningen/området finns lokaler att hyra till en lägre summa 
för barnkalas, tillfällig övernattning när många kommer på besök och liknande. Gärna att 
denna lokal har bastu. 

Föreningen har en lokal som ofta står tom trots att den används (hyrs ?) av områdets 
samfällighet för möten ibland. Användningen av denna borde öka. Samfälligheten/
föreningen drar nytta av att intäkterna ökar. De som bor i föreningen/området har behov 
av att kunna hyra denna typ av lokal. Naturligtvis får detta inte medföra olägenheter för 
de som bor i anslutning. Någon typ av bokningssystem på internet skulle underlätta detta.  

Motsvarande lokaler kan finnas i andra föreningar i området.  

Maggan Björnmyren 

Styrelsens utlåtande över motion nr 3 a och 3 b 

Föreningslokalen hyrs av samfälligheten och nyttjas för möten av samtliga föreningar inom 
Filmstadens område. Lokalen är utformad och utrustad som möteslokal. Bland annat finns 
brandsäkra skåp för förvaring av föreningarnas och styrelsernas handlingar. Motsvarande 
lokaler finns inte i de övriga fastigheterna i området. Föreningen får en årlig hyresintäkt på ca 
50 000 kr av samfälligheten. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta: 
Att avslå motionerna 3 a och 3 b. 
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====================== 

Motion nr 4 – Städning i tvättstugor samt synpunkter på trappstädning och 
anslag i trapphus 
Motionen inskickad av Lennart och Maj-Lis Nyström 

Hej! 
  
Motion 
  
För att underlätta städningen av tvättstugorna efter användandet, som ju fortfarande är ett aktuellt 
ämne, föreslår vi anskaffning av dammsugare till resp tvättstuga. Det finns 2 tänkbara alternativ för 
detta: 

• Grovdammsugare av bättre kvalitet  
• Mindre centraldammsugare, som lämpligen monteras i resp toalettrum. 

  
Allmänt 
  
Vi har 2 synpunkter vad avser trivseln i vårt hus. 
  

• Trappstädningen har stundtals under vintern varit under all kritik  
• Det har blivit allt vanligare att div lappar anslås i våra trapphus, på ytterdörrar eller väggar 

intill hissar. Det är i allra högsta grad olämpligt att anslag, informationer, annonser etc anslås 
på detta sätt. Om vi accepterar detta, riskerar vi på sikt att få våra trapphus att likna 
anslagstavlor. 

Hälsningar 
  
Lennart och Maj-Lis 

Styrelsens utlåtande över motion nr 4 

Styrelsen ser positivt på att medlemmarna tar initiativ till att förbättra renhållningen i 
tvättstugorna. Styrelsen tror dock inte att införskaffande av grovdammsugare eller mindre 
centraldammsugare skulle förändra medlemmarnas beteende när det gäller städningen i 
tvättstugorna. Styrelsen anser dock att städningen i tvättstugan på DE 4 fungerar bra. 
  
Styrelsen instämmer med motionärerna när det gäller trappstädningen, att denna inte har varit 
tillfredsställande. Föreningen har tyvärr varit bunden av ett kontrakt som nu är uppsagt. Ett 
nytt avtal har ingåtts med en ny entreprenör, HSB Städ AB, fr.o.m. 2010-05-01. Styrelsen har 
goda förhoppningar om att trappstädningen kommer att förbättras när den nya städfirman 
kommit igång med arbetet. 

Angående lappar i trapphusen, kan styrelsen konstatera att platsbristen för anslag o.d. är ett 
problem. Styrelsen måste dock få ut viktig information av olika slag till medlemmarna. 
Styrelsen håller på att titta på ett system för att kunna förbättra och förenkla informationen till 
medlemmarna och tar gärna emot tips och idéer kring detta.  

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta: 
- Att avslå motion nr 4. 
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- Att anse synpunkterna tillhörande motion nr 4 besvarade. 

====================== 

Motion nr 5 – Planteringar och övriga gårdsfrågor 
Motionen inskickad av Elisabeth Ingvarsson 

1.Jag skulle föreslå att förening köper blomsterlökar/krokus, tulpaner, scilla,snödroppar/- ett par kilo, 
för att alla kan på höststäddag/oktober-november/ sätta ut på gården och framme vid portarna. 
2. En städdag i april är också önskvärd. 
3. Finns det redskap att låna vid behov? Tex spade, skiffel till snöröjning, kratta…Om inte då föreslår 
jag att man anskaffar sådana till allas nytta.  
4. Träd på gården var aldrig beskärda – det är viktigt för deras form att man gör detta tidigt. 

Tack 
Elisabeth Ingvarsson 
Mauritz Stillers väg 14 
08-27 84 24 

Styrelsens utlåtande över motion nr 5 

1. Föreningsmedlemmar som anmält intresse för att ingå i trädgårdsgruppen har träffats 
för att diskutera eventuella förändringar i växtlighet och utsmyckning på gården. 
Styrelsens syn är dock att gårdens ursprungliga karaktär inte bör förändras i någon 
större omfattning. Medlemmar som bor på markplanet har dock möjlighet att 
disponera uteplatsens plantering.  

2. Styrelsen anser inte att det föreligger behov av en städdag, eftersom föreningen har 
avtal med AB Idrotts- och Trädgårdsanläggningar som tar hand om skötseln av gården.  

3. Då trädgårdsentreprenören tar hand om skötseln av gården, anser styrelsen att det inte 
finns behov av att införskaffa några redskap för föreningens räkning. Möjlighet finns 
dock för medlemmar att nyttja städförrådet på Edvin Adolphsons väg 9 (bredvid 
tvättstugan) för att ställa in egna redskap.  

4. Alla körsbärsträd beskars under hösten 2009. Övriga träd beskars i mitten av april. Vid 
samma tillfälle gjordes en vårstädning, allt i enlighet med det avtal som tecknats med 
entreprenören. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta:  
Att i motion nr 5 
- anse p 1 besvarad. 
- avslå p 2. 
- avslå p 3. 
- anse p 4 besvarad. 

====================== 
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Motion nr 6 – Snöröjning och värme i taklägenheter 
Motionen inskickad av Leif Gustafsson 

!  
Styrelsens utlåtande över motion nr 6 

1. Preliminär kostnad för snöröjning dec 2009–feb 2010 uppgår totalt till 113 306 kr inkl. 
moms, varav snöskottning och nedtagning av istappar från taken utfört med kranbil, 
jan–feb: 82 687 kr, samt snö- och halkbekämpning på marken dec–feb: 30 619 kr. 
Slutgiltig kostnad för snöröjningen kommer att redovisas i bokslutet för 2010.  

2. Orsaken till takläckaget ska undersökas och skadan åtgärdas. En oberoende 
besiktningsman kommer att tillkallas.  

3. Nya mätningar i vissa terrasslägenheter har genomförts i år. Utredning pågår. Skanska 
Teknik skall komma med förslag till åtgärder. Vid behov kommer styrelsen att se till 
att värmeanläggningen justeras. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta:  

Att i motion nr 6 
- anse p 1 besvarad. 
- anse p 2 besvarad. 
- anse p 3 besvarad. 

====================== 
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Motion nr 7 – Inglasning av balkonger 
Motionen inskickad av Claes och Eva Thorson  

   2010-04-12 
Claes och Eva Thorson   
Dagmar Ebbesens väg 8 (plan 4) 
169 40 SOLNA 
0708-22 59 20 
08-734 99 20 

Motion till Brf Palladiums årsstämma den 19 maj 2010: 
  
Inglasning av balkonger 
  
Undertecknade bor i lägenhet 31 på våningsplan 4 med en balkong i österläge in mot vår 
gemensamma gård. Vi skulle vilja öka användningsmöjligheterna och nyttan av vår balkong genom en 
inglasning (flexibel, öppningsbar, diskret) som skulle ge vindskydd och viss isolering mot ljud och 
kyla. 
  
Idag finns inglasningslösningar som är utomordentligt eleganta. Aluminiumprofiler och annan 
störande, främmande materiel har eliminerats. I grannskapet finns en rad exempel på hur balkonger 
glasats in diskret och effektivt. 
  
En möjlighet att glasa in balkongerna bör samordnas. Lösningarna för olika balkonger och 
balkongtyper ska självklart överensstämma i uttryck och design. Fastighetens ”skönhet” ska ej bli 
lidande. 
  
Vi menar att att varje bostadsrättsinnehavare som önskar glasa in sin balkong själva står för sina 
kostnader. Sannolikt kan vi uppnå kostnadsfördelar vid samordnade inköp av tjänster och materiel. 
  
Vi yrkar mot bakgrund av ovanstående 
  
att årsstämman i Brf Palladium ska uppdra åt styrelsen att genomföra en förstudie om hur en lämplig 
inglasning av balkonger skulle kunna ske, 
  
att förstudien slutföres senast den 30 september 2010, 
  
att styrelsen bemyndigas att utifrån förstudien besluta om att tillåta inglasning av balkonger hos de 
bostadsrättsinnehavare som så önskar. 
  
Solna den 12 april 2010 
  
Claes och Eva Thorson  

Styrelsens utlåtande över motion nr 7 

Styrelsen har förståelse för att det kan finnas en önskan om att kunna nyttja balkongen några 
dagar extra om året, men anser att en inglasning av balkonger skulle innebära ett allt för stort 
ingrepp på fastighetens arkitektur och områdets speciella karaktär. Styrelsen eftersträvar i 
likhet med andra föreningar i området att i möjligaste mån behålla denna karaktär i sitt 
ursprungliga skick och värna om den.  

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta: 
Att avslå motion nr 7. 

====================== 


