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Inkomna motioner och styrelsens utlåtande över dess a 
 

 
 
Motion nr 1 – Elplintar på utomhusparkeringplatser 
Motionen inskickad av Torsten Gyhlenius 
Jag föreslår. att vår förening utreder och går i författning om att implemetera EL-plintar med 
mynt-eller kortbetalnin på varje  bilparkeringplats i Palladium- 
Liknande system  nyttjas ju genomgående i Norrland. 
Villkoret är att dessa EL-stolpar skall utföras så att betalning erläggs vid varje ensklit 
nyttjadeillfälle och att den betalningen skall hållas på en sådan  nivå, att det betalar sina egna 
kostnader. 
Systemet skall således bära sina egna kostnader. 
Torsten Gyhlenius 
lgh 43 Mauritz Stillers väg 12 
 
Styrelsens utlåtande över motion nr 1 
Då frågan måste avgöras av Filmstadens samfällighetsförening föreslås att motionen sänds dit 
för vidare utredning och handläggning. 
Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta: 
Att anse motion nr 1 besvarad. 
 
 
Motion nr 2 – Grillning på gård och terrass 
Motionen inskickad av Petter Flink 
Föreningen tillåter idag grillning utomhus för boende på bottenvåningen med tillgång till altan 
samt för boende på terrassvåningarna. Grillning får också, under grillsäsongen, ske på den 
gemensamma grillen på innergården. 
Grillningen är villkorad att ske under förutsättning att ingen granne störs. 
Eftersom att fastighetens lägenheter är försedda med tilluftsventiler som är placerade under 
fönstren i respektive rum innebär det att rök och grillos dras in i lägenheterna som ligger rakt 
ovanför de platser där grillning sker. 
Detta medför allmän otrevnad och är speciellt obehaglig då vissa drabbade rum är sovrum. 
Mitt föreslag: 
Att styrelsen ser över de för grillning tillåtna områdena så att boendes eventuella obehag 
minimeras och att styrelsen om möjligt enbart tillåter grillning på terrass och mitten av 
innergården där avstånden till friskluftsintagen är så stora som möjligt. 
Petter Flink, Lgh 70 
2011-03-29 
 
Styrelsens utlåtande över motion nr 2 
Styrelsen har full förståelse för förslaget, men vill påminna om att frågan diskuterades så sent 
som för tre år sedan på årsstämman varvid nuvarande ordning fastställdes. 
Styrelsen finner ingen anledning att så snart ändra på detta. 
Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta: 
Att avslå motion nr 2. 
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Motion nr 3 – Förbättring av klämskydden i hissarna  
Motionen inskickad av Petter Flink 
Föreningens hissar har idag en enkelstrålig ljusridå som är placerad innanför hissdörrarna. Det 
innebär att för att man mer eller mindre måste vara i hissen och dessutom bryta den enda lågt 
placerade strålen för att dörrarna ska gå upp igen utan beröring.  
Allt som hamnar i dörrens stängningsväg kläms åt rejält innan dörrarnas mekaniska skydd 
upptäcker att någon eller något är i vägen och därmed öppnar dörrarna igen. Det är ingen trevlig 
känsla att bli klämd av dem och för barn, som hamnar i vägen eller stoppar in en arm i öppningen, 
rent otäckt. 
Brf. Röda Kvarn har hissar som utrustats med heltäckande flerstrålig ljusbom som skyddar hela 
vägen från fothöjd till en bit över huvudhöjd. Dessa är dessutom monterade mellan hisskorgens 
dörrar och ytterdörrarna vilket effektivt reducerar risken med att bli klämd av hissen. 
Det räcker med att stoppa in ett finger var som helst på höjden mellan dörrarna så stoppas de 
direkt. 
Mitt föreslag: 
Att styrelsen ser över möjligheterna att införskaffa samma eller liknande ljusridåer som 
klämskydd för våra hissar som Brf. Röda Kvarn har. 
Petter Flink, Lgh 70 
2011-03-29  
 
Styrelsens utlåtande över motion nr 3 
Styrelsen delar motionärens uppfattning. 
Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta: 
Att bifalla motion nr 3. 
 
 
Motion nr 4 – Inglasning av balkonger 
Motionen inskickad av Claes och Eva Thorson 
Undertecknade vill med hänvisning till förra årsstämmans behandling av förslag om 
inglasning av balkonger återigen föra fram nedanstående motion:  
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 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 i oktober 2011. 
Solna den 30 mars 2011 
Claes och Eva Thorson  
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Styrelsens utlåtande över motion nr 4 
Som motionärerna själva framhåller behandlades motionen vid förra stämman. 
Stämman avslog då motionen, men beslutade samtidigt att styrelsen skulle göra 
efterforskningar i frågan.  
En direkt fråga till Solna stad i augusti resulterade i ett svar från bygglovsarkitekt Ann-Sofi 
Rundquist att man jobbar med en skrivelse om inglasning av balkonger. Hon hävdade bl.a. att 
det inom vissa delar av staden inte är lämpligt med inglasning därför att det arkitektoniska 
uttrycket förvanskas. Till dessa områden hör, enligt henne, Filmstaden. 
Under november fick vi sedan besked att skrivelsen som nämns ovan inte har hunnits med 
utan "ligger på is".  
Styrelsen beslutade därför att avvakta i ärendet tills dess att skrivelsen publicerats. Detta 
informerade styrelsen om i ett nyhetsbrev i december 2010. 
Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta: 
- Att anse motion nr 4 besvarad. 

 


