




























































HSB Brf Morkullan 

Motioner att behandla på årsstämman 18 april 2012 

1. Parkeringsplats 2012 

2. Trappuppgångarna 

3. Insyn i föreningens ekonomi 

4. Återtagande av reserverad parkeringsplats 

5. Begränsa tillgången till sopbehållarna mot Frejgatan 

6. Flytt av cykelställ 

7. Återta två parkeringsplatser 

8. Skäliga parkeringsplatshyror 

9. P-plats 

10. Minst 21 grader Celsius i sin lägenhet året runt 

11. Utreda möjligheten att genomföra en s k insatshöjning 

12. Ombyggnad av vind för bostäder 







Motion 2 

Trappuppgångarna 

Bakgrund samt argumentation: Relativt lyhörd trappuppgång då mycket ljud hörs in till lägenheten då 

folk går i trappen samt åker i hissen. Trappuppgången ser även relativt sliten ut, dock är egentligen 

själva grunden till trappuppgången snygg och skulle kunna fräschas upp med någorlunda enkla medel. 

Jag skulle gärna se att de gröna väggarna målas över med en vit färg, vilket skulle bidra till en ljusare och 

fräschare uppgång. 

Avslutning med förslag till beslut: För att minska ljudet i trappuppgången föreslår jag att en matta längs 

med hela trappuppgången. Många andra trappuppgångar i andra föreningar som har detta, vilket är 

både snyggt och bidrar till en hemtrevlig atmosfär samt dämpar ljud i trappuppgången. De gröna 

väggarna i trappuppgången föreslår jag målas vita för att ge en fräschare och ljusare trappuppgång. 

Sandra Ek, Birger Jarlsgatan 104 F, 2 tr 



Motion 3
Insyn i föreningens ekonomi.
Upprepade gånger har jag begärt ut information om föreningens avtal och fått veta att jag 
som "enskild medlem saknar denna rätt". Jag är övertygad att föreningen kommer fungera 
bättre, ha bättre ekonomi och att föreningens medlemmar kommer känna mer tillit till styrelsen 
om inte allt styrelsen gör hålls hemligt. Låt mig citera HSB: "Alla medlemmar har full insyn i 
ekonomi och förvaltning. I en förening som har god kontroll över ekonomin kan medlemmarna 
känna sig trygga." Här i HSB Morkullan har vi medlemmar inte någon full insyn i ekonomi och 
förvaltning! Därför föreslår jag att: - Styrelsen tillgodoser medlemmarnas rätt att ha full insyn 
i ekonomi och förvaltning: att se alla offertförfrågningar, offerter och avtal. Styrelsen tillser att 
detta blir gjort inom en månad efter årsstämman.
 
Lars Öhgren #070, 2010-02-27
 
Motion 4
Återtagande av reserverad parkeringsplats.
Styrelsen har plockat bort en parkeringsplats från föreningens inkomst genom att reservera den 
till någon av styrelsens utsedda personer och/eller företag. Det är med dagens hyressättning ett 
bortfall på 12600kr per år. Det är slöseri när en föreningsmedlem kan nyttja parkeringsplatsen 
istället samt betala hyran till föreningen. Det är dessutom inte motiverat av styrelsen 
någonstans. Därför föreslår jag att: - Styrelsen ser till att ovan nämda parkeringsplats hyres ut 
till förste person i kö alternativt hyrs ut externt; inom en månad efter årsstämman.
 
Lars Öhgren #070, 2010-02-27
 
Motion 5
Begränsa tillgången till sopbehållarna mot frejgatan.
Jag ser att våra grannföreningar använder våra sopbehållare för sina hushållssopor. Det är 
dumt att vi i vår förening betalar för detta. Därför föreslår jag att: - styrelsen ordnar lås på 
sopcisternerna precis som med återvinningsbehållarna utomhus. - styrelsen ordnar detta inom 3 
månader efter årsstämman.
 
Lars Öhgren #070, 2010-02-27



 
Motion 6
Flytt av cykelställ.
Cykelställen på framsidan av huset upptar tre parkeringsplatser och är väldigt förfulande. 
Det är ingen ordning bland cyklarna och de används av våra grannföreningar kanske lika 
mycket som av oss själva. Det är ett inkomstbortfall på 37800kr per år med den senaste 
hyreshöjningen. Därför föreslår jag att: - Styrelsen tillser flytt av cykelställen till sidan av huset 
som vätter mot Valhallavägen (den värdelösa gräsplätten?). Styrelsen undersöker möjligheter 
att en föreningsmedlem kan reservera en cykelplats i stället för anarkin som råder. Styrelsen 
undersöker möjligheter att forsla bort cyklar oftare än en gång per år
 
Lars Öhgren #070, 2010-02-27
 
Motion 7
Återta två parkeringsplatser.
25200kr i intäktsbortfall kostar det årligen efter den senaste hyreshöjningen att ha 
återvinningsbehållarna utanför soprummet. Genom att flytta återvinningsbehållarna till den 
lediga ytan vid sopbehållarna får vi ytterligare två parkeringsplatser för föreningsmedlemmarna 
att hyra samt intäkt från dom platserna. Därför föreslås jag att: - Styrelsen utreder om en flytt 
av återvinningsbehållarna till den lediga ytan vid sopbehållarna kostar mindre än hyran för 
parkeringsplatserna per år och för föreningen redovisar detta resultat inom en månad efter 
årsstämman. Styrelsen tillser flytt av återvinningsbehållarna som ovan om kostnaden är mindre 
än intäkterna för parkeringsplatserna.
 
Lars Öhgren #070, 2010-02-27



 
 
Motion 8
Skäliga parkeringsplatshyror.
Vi i vår förening har yta att erbjuda, i första hand, föreningsmedlemmarna parkeringsplatser. 
Detta är något som avsevärt höjer värdet på vår förening. Föreningen har inte några 
utgifter för dessa parkeringsplatser då hyresgästerna avkrävs arbete för städning, skottning 
samt bötfällning av ogiltig parkering. Den nuvarande hyran är dyrare än det kostar att 
parkera på externa utomhusparkeringar och i vissa fall till och med dyrare än att parkera 
i ett varmgarage - oskäligt! Motivation av styrelsen att höja hyrorna har bland annat varit 
anpassning till "marknadshyror" samt att föreningen behöver pengar till det kommande 
stambytet. Marknadshyror existerar inte men ett snittpris är lägre än nuvarande hyra. 
Föreningen behöver pengar för stambytet ja - men det skall rättvist fördelas på föreningens 
medlemmar, styrelsen har således klart brutit mot likabehandlingsprincipen. Med samma 
felaktiga logik styrelsen motiverar höjningen för parkeringsplatserna skulle styrelsen kunna höja 
hyrestillägget med 400kr i månaden över 16 månader (som parkeringsplatserna) för enbart de 
med balkong för att bättra på ekonomin inför stambytet. Låter det vettigt? Nej. (hiss kanske 
folk ska betala tilläggshyra för också?). Därför föreslår vi att: - Styrelsen justerar avgifterna 
på parkeringsplatserna till 800kr per månad per plats oberoende av vilken plats (en byteskö 
för "bättre" platser finns redan). Styrelsen hyr ut platserna externt vid vakanser och samtidigt ser 
till att prioritera medlemmarna i föreningen. Styrelsen ser till att vid extern uthyrning sätta priset 
till 1200kr + moms i månaden. Styrelsen undersöker hur föreningen blir momspliktig av att hyra 
ut externt. Styrelsen ordnar detta inom 1 månad efter årsstämman.
 
Lars Öhgren, Leif Jonsson, Nicklas Schultz, Ella Lang-Rydell, Shamim Malik, 2010-02-27



MOTION  Till Brf Morkullans Årsstämma för  revisons året 2010 
 
ÄMNE P-Plats    
 
Bakgrund 

1.  
Jag yrkar att styrlsen framfart på temat  P-Platser  höjning utreds från grunden och inkluder de 
medlemar som innehar P-Plats.  

2. Jag anser att styrelsen beslut att höja p-Plats hyror icke är motiverat och strider mot grundlägande 
principer för styrelse arbete i en bostadsrättförening. 

3. Jag anser att tillvägagångsäter (brev om om omförhandling) är rättstridligt. 
 
 
 
Motivering – Marknadspris 
Styrelsen motiverar sin ökning med att 
marknadspris skall betalas. 
 

� Inom Stockholm Stad, eller annorstädes, 
 finns inget som heter marknadpriser för 
bilplats. Det låter således en faktum att 
Brf styrelsen baserar sin ökning på 
oriktiga uppgifter. 

� Föregående år höjdes samma avgifter med 
10-15%.  Total under en två års period har 
dess bilplatsavgifter ökat med 30-35%. 
Konsument prisindex har under samma 
period ökat med 1-2% 

� För bilplatser har föreningen ringa 
kostnader eftersom förening  äger denna 
mark. Det finns alltså ingen grund till 
höjning, som är relaterat  till P-plats. 

 
Motivering – Ökade kostnader 

� Den 20% kostandsökningen är motiverat 
utifrån brister i tidigare renoveringar och 
därmed behov av framtida investeringar. 
Detta är dock något förening medlemar 
skall vara solidariskt ansvariga för.  

� Bilplats innehavare innehavare skall 
belastas extra av, utöver den månadsavgift 
som varje enskild bostadsrätt betalar. Detta 
strider alltså mot likhetprincipen. 

 
Likhetprincipen 

� Det åligger styrelsen att följa 
 likhetsprincipen, vilket i korthet innebär 
att medlemmar i en bostadsrätts förening 
ska behandlas lika.  

� För mig ser det helt enkelt ut på det visset 
att styrelsen ålägger vissa medlemma att 
bidraga med mer  intäker än vad som kan 
skälligen motiveras inom ramen för det 
solidarisk ansvar som ålägges en 
bostadrättsinnehavare enligt lag. 

� En P-plats innehavare är också en medlem 
i förening. Styrelsen kan icke pålägga dess 
medlemar mer kostander än övriga 
medlemar. Att föreningen har tillgångn till 
P-platser ökar attraktion kraften för Brf 
Morkullan. Det  ligger alltså  i 
medlemarnas intresse att säkerställa att 
detta sker på ett positivt sätt. 

 
Övrigt i frågan 

� Det finns inget som säger att P-Platser 
skall var en extra intäkts källa , snarare  är 
det en möjlig förmån man åtnjuter som 
boende i Brf Morkulla.  

� Om tanken var att syfte med  Brf 
Morkullans mark var att maximer intäkter 
skull vi också gör P-Plats av Arvids 
terrass, flytta retursamlingen, hyra ut 
fastighetförvaltarens fria P plats, maximer 
intäkter för servitut etc.  

� Maximera uthyrning av P-platser sker 
idag  till utomstående näringidkare, som 
idag sker till  oskäligt låga kostander, trots 
att de finns kö till P-platser.  

� Bilplats innehavare medverkar till 
desutom till att P-böter på tio tusental 
kronor kommer till förenings kassa. 

 
 

 
Summering  

1. Styrelsen höjning av bilplats avgift följer inte följer praxis som är förenligt med hur en styrelse i en 
bostadsrättsförening agerar i Sverige 2011.  

2. Påståendet att ökade kostander för bilplats och utgörs av marknadshyror är felaktigt. 
3. Höjningen står inte heller i propotion till andra höjningar i samhället. 

 
 
Nicklas S,  Lägenhet 43 



Motion till BRF Morkullans årsmöte 2011 

2011-02-08 

 

Vi har haft problem med värmen i föreningen under vintern 2010-2011. Temperaturen har pendlat 

kraftigt i min lägenhet (och säkert i flera andras) och har under långa perioder varit nere på 18 grader 

Celsius. Det är inte behagligt att vistas i så kalla inomhustemperaturer som 18 grader, och inte heller 

bra för hälsan. Det är inte kul att ständigt frysa och behöva ha tjocka kläder på sig inomhus. 

Mitt förslag till Styrelsen är att man slår fast att det ska vara möjligt för alla medlemmar i föreningen 

att nå minst 21 grader Celsius i sin lägenhet året runt. 

Vissa lägenheter kan vara mer utsatta än andra vintertid för kyla; såsom lägenheter högst upp under 

den oisolerade vinden, eller hörnlägenheter som är utsatta för kylig vind. Det är föreningens ansvar 

att säkerställa åtgärder så att även dessa lägenheter kan nå en dräglig inomhustemperatur, då vi alla 

betalar för uppvärmningen tillsammans. 

 

Christian Andersson 

Lägenhet 23 



Motion till BRF Morkullans årsmöte 2011 

2011-02-08 

 

 

Vi har ekonomiska problem i föreningen. Oförutsedda utgifter, höga bundna låneräntor och historiskt 

dåliga beslut har lett till att vi nu har väldigt höga avgifter i föreningen. Dessutom är det planerat att 

höja avgifterna ytterligare framöver.  

Dessa höjningar av avgiften leder till att värdet på våra lägenheter sjunker kraftigt. Denna negativa 

spiral måste stoppas. 

Mitt förslag till Styrelsen är att utreda möjligheten att genomföra en sk insatshöjning.  

 

Metoden innebär att föreningsmedlemmarna tar över föreningens lån. Syftet är att skapa bättre 

ekonomi för såväl föreningen som för medlemmarna. På så sätt kan föreningen eliminera sina 

räntekostnader och därmed sänka månadsavgiften. Vi boende kan göra avdrag för våra låneräntor 

vilket inte BRF kan. Många BRF har genomfört detta och förbättrat ekonomin för föreningen och de 

boende.  

 

Lista på fördelar: 

- Skuldfri förening 

- Medlemmarna kan dra av 30% på lånen vilket BRF inte kan göra 

- Lägre avgift 

- Ökat värde på våra lägenheter 

- Sänkt vinstskatt vid försäljning av lägenheten för kapitaltillskottet 

- Föreningen får bättre ekonomi och låneutrymme 

 

Svårigheten ligger i att få alla i föreningen att gå med på ett kapitaltillskott. Det finns dock flera olika 

metoder för detta.  

 

Christian Andersson 

Lägenhet 23 
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Motion till BRF Morkullan 

Ombyggnad av vind för bostäder 

Bakgrund 

Flertalet lägenheter i den byggnad som ägs av BRF Morkullan (”Föreningen”) är möjliga att bygga ihop med 

byggnadens vind (”Vindsutrymmet”). Stora delar av Vindsutrymmet är dessutom lämpliga att bygga om till 

fristående lägenheter.  Föreningen skulle må bra av att sälja Vindsutrymmet då intäkterna blir betydande. 

Vid okulär besiktning, i Föreningens byggnad, och kontakt med de entreprenörer som ombesörjde ombyggnad 

av vindsutrymmena på grannfastigheten, mot Valhallavägen, konstaterades att det är möjligt att bygga om 

Vindsutrymmet till dels fristående lägenheter och dels bygga ihop Vindsutrymmet med underliggande 

lägenheter. 

Exempel (skiss 1) visar ihopbyggnad av del av Vindsutrymmet och lägenhet på plan 4, lägenhet 220. 

Om årsmötet anser det lämpligt erbjuder sig undertecknad att ingå i den arbetsgrupp som föreslås nedan. 

Motionen avser 

Motionen avser att Föreningen efter årsmötet ska söka bygglov för ombyggnad av Vindsutrymmet till bostäder 

och sedan sälja Vindsutrymmet till befintliga medlemmar, eller i de fall där enskilda lägenheter kan byggas ‐ till 

nya medlemmar. Referenser från liknande försäljningar bör tas fram vad gäller prissättning av Vindsutrymmet. 

Förslag till beslut 

Årsmötet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som ska ansöka om bygglov avseende Vindsutrymmet och 

återkomma med besked till styrelsen och medlemmarna snarast möjligt, dock senast två månader från 

årsmötet. Vid bifall av bygglovsansökan ska fortsatt hantering av ärendet ta vid.  

Stadsbyggnadskontorets krav och riktlinjer 

I motionen har tagits hänsyn till Stadsbyggnadskontorets riktlinjer enligt nedan. 

”Då en vind inreds måste ljusinsläpp göras i det befintliga taket som då ett förändrat utseende. För att uppfylla kraven på varsamhet måste 

man vara mycket noggrann och hänsynsfull när man utformar nya takfönster, takkupor och altaner så att de på ett bra sätt passar på det 

befintliga huset och inte förändrar taklandskapet alltför mycket. Utformningen ska inte bara vara tilltalande nerifrån gatan utan även från 

byggnader som ligger mittemot eller bredvid. Med hänsyn till stadsbilden bör man vara återhållsam med förändringar som syns från gatan. 

Mot gården kan något större förändringar accepteras i bygglovet.” 

Enligt skiss 2 framgår att vindsombyggnaden varken syns från gård eller gata. Siktlinjen från gårdens lägsta 

punkt når ej över takets kant. Inte heller takkupor syns från gården. 
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”Ibland finns det önskemål om altaner som kvalitetshöjande tillskott vid en vindsinredning. Altaner ingår mycket sällan i den äldre 

bebyggelsens originalarkitektur. Det är därför med stor försiktighet man ska tillföra dessa element. Om man ändå vill utföra en altan måste 

denna förläggas mot gården, så att gaturummet inte påverkas. Altanen får inte vara dominerande, skära in i flera takfall samtidigt eller 

placeras för nära takfoten så att ett högt räcke blir synligt.” 

Enligt skiss 2 är exemplet för takterrass utformat för att inte vara synligt från gård. Det framgår även att något 

räcke inte behövs eftersom terrassen avgränsas av taket mot gård. 

Angående hisskrav för ombyggnad av Vindsutrymmet till bostad anger Stadsbyggnadskontoret, främst rörande 

fristående lägenheter: 

”Stadsbyggnadsnämnden har möjlighet att medge avsteg från hisskravet vid byggnadstekniska eller kulturhistoriska hinder, 

eller om tillgänglighetskravet är uppenbart oskäligt med hänsyn till ombyggnadens omfattning och byggnadens standard.” 

Nuvarande vindsförråd 

Förrådsutrymmen kan frigöras i nuvarande cykelförråd på källarplan. Detta skulle även medföra att 

förrådsutrymmena är mer lättillgängliga från markplan. Genom relativt enkla och kostnadseffektiva lösningar 

kan detta genomföras.  

 

Som ovan 

 

Anders Hagenbjörk   
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Motion 1 - Parkeringsplats 2012
Idag betalar parkeringshyresgäster, som är medlemmar i föreningen mellan 950 kr - 1050 kr 
per månad. Icke medlemmar betalar mellan 1300 kr - 1500 kr per månad. Boendeparkering 
i Stockholms stad är förnärvarande 700 kr per månad i mån av plats. Föreningen har idag 
drygt 40 parkeringsplatser och 282 lägenheter och per 2012-03-19 350 medlemmar. Således 
är föreningen förhindrad att kunna erbjuda alla medlemmar en parkeringsplats. Därmed är 
det att ses såsom extra förmånligt för de medlemmar som lyckats erhålla en parkeringsplats, 
att kunna hyra den för samma pris som en boendeparkering eller ett lägre pris. Det finns 
inte ens möjlighet att ställa en parkeringsplats till förfogande per lägenhet. På grund av 
likabehandlingsprincipen är föreningen förhindrad att erbjuda vissa medlemmar ett förmånligare 
erbjudande än andra. Således anser styrelsen att föreningen inte kan sänka parkeringsavgiften 
till 700 kr eller lägre och föreslår att årsmötet avslår motionen till den del.
 
Avseende motionens alternativförslag om att införa en bonus avseende indragna böter om 
minst 25 % finner styrelsen att det är ett kreativt förslag och föreslår att årsmötet beslutar att 
styrelsen under 2012 ska utreda frågan huruvida beloppet är skäligt samt huruvida det är möjligt 
och försvarbart att genomföra från ett administrativt perspektiv.
 
Motion 2 - Trappuppgångarna
Motionär: Sandra Ek, Birger Jarlsgatan 104 F, 2 tr
  
Bakgrund samt argumentation: Relativt lyhörd trappuppgång då mycket ljud hörs in till 
lägenheten då folk går i trappen samt åker i hissen. Trappuppgången ser även relativt sliten 
ut, dock är egentligen själva grunden till trappuppgången snygg och skulle kunna fräschas upp 
med någorlunda enkla medel. Jag skulle gärna se att de gröna väggarna målas över med en vit 
färg, vilket skulle bidra till en ljusare och fräschare uppgång.
Avslutning med förslag till beslut: För att minska ljudet i trappuppgången föreslår jag att 
en matta längs med hela trappuppgången. Många andra trappuppgångar i andra föreningar 
som har detta, vilket är både snyggt och bidrar till en hemtrevlig atmosfär samt dämpar ljud 
i trappuppgången. De gröna väggarna i trappuppgången föreslår jag målas vita för att ge en 
fräschare och ljusare trappuppgång.
Trapphuset - Mitt förslag är att det läggs någon typ av matta längs med hela trappuppgången, 
vilket skulle dämpa mycket av de ljud som hörs in i lägenheten. Samt skulle jag gärna se att den 
gröna färgen målas om till en ljusare färg, ex vit eller beige, vilket skulle bli mycket ljusare.
  
Styrelsens förslag och argumentation:
Målning av trapphusen finns redan med i vår femåriga Underhållningsplan. Vid den årliga 
fastighetsbesiktningen föreslår styrelsen att genomgång av trapphusen sker och stämman ger 
styrelsen till uppdrag att tillsammans med föreningens fastighetsförvaltare bedöma huruvida 
målning och renovering av trapphusen skall tidigareläggas än vad som står i underhållsplanen. 
Vad avseende mattor i trapphusen anför styrelsen följande. På grund av säkerhetsrisken och 
vid brand och för att förhindra spridning av brand har föreningen som regel att inga lösa föremål 
skall förvaras i trapphusen, detta innefattar även dörrmattor. Således föreslår styrelsen av 
motionen avslås till denna del. 

Motion 3 - Insyn i föreningens ekonomi
Föreningen väljer vid årsstämman en internrevisor och en suppleant vars uppgift är att 
vara medlemmarnas representanter i granskningen av styrelsens arbete. Tillsammans med 



auktoriserad revisor granskas alla protokoll och upphandlingar årligen. Styrelsen arbetar för 
att öka transparensen och informationen genom att (1) involvera medlemmar i arbetsgrupper, 
(2) löpande informera på hemsida och nyhetsbrev om upphandlingar och projektens status, (3) 
uppmuntra till diskussion på föreningens facebooksida samt (4) ta fram en årsrapport som på ett 
pedagogiskt sätt sammanfattar föreningens verksamhetsplan, ekonomi och förvaltning.
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att avslå motionen.

Motion 4 - Återtagande av reserverad parkeringsplats
Idag har föreningen en parkeringsplats reserverad för föreningens entreprenörer, vilket innebär 
att föreningen inte behöver bli ersättningsskyldig för parkeringsavgifter som entreprenörer 
eventuellt skulle dra på sig när de utför tjänster hos föreningen. Därför anser styrelsen inte att 
det är ekonomiskt försvarsbart att hyra ut denna parkeringsplats andra parkeringshyresgäster 
och föreslår att årstämman avslår denna motion.

Motion 5 - Begränsa tillgången till sopbehållarna mot Frejgatan
Föreningens medlemmar utnyttjar ofta grillplatserna på sommaren. I samband med 
tillställningarna genereras ofta mycket sopor av gäster som inte har tillgång till cylindernyckel. 
För att minimera risken att sopor lämnas kvar på marken till skadedjur anser styrelsen att det 
är värt kostnaden att ofrivilligt sponsra grannarnas eventuella nyttjande av våra behållare. 
Installationen av lås skulle också innebära en kostnad samt en besvärligare sophantering för 
medlemmarna.
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att avslå motionen.
 
Motion 6 - Flytt av cykelställ
Idag tar cyklarna upp en stor yta som skulle kunna användas till parkeringsplatser. Motionens 
förslag är flytta cykelparkeringen till gräsmattan vid uppfarten mot Valhallavägen. 
Stockholms stad satsar på en allt cykelvänligare stad vilket tyder på att cykelbeståndet inte 
kommer att minska. Cykelanvändare är generellt väldigt bekväma och undviker om de kan göra 
sig besväret att ta en omväg. Dels ligger uppfarten mot Valhallavägen illa till från ett trafiksäkert 
hänseende för cyklister, dels är bedömer styrelsen att uppfarten är för brant för att de flesta 
cyklande medlemmar skulle välja att ta den vägen. Birger Jarlsgatan alternativt Frejgatan är den 
naturliga cykeluppfarten för cyklister som ska till föreningen. Videra är risken större att det blir 
mer anarki vad gäller cyklar vid uppfarten från Birger Jarlsgatan om det inte finns någon naturlig 
cykelparkering i anknytning till den. Således föreslår styrelsen att årsmötet avslår motionen, 
men att styrelsen i mån av tid utreder frågan hur cykelparkeringen skall effektiviseras 
Motion 7 - Återta två parkeringsplatser
I och med att föreningen lyckades sälja sopsorteringskärlen som stod utomhus har tre 
parkeringsplatser frigjorts i föreningen. Således finner styrelsen att åtgärder redan är vidtagna 
för denna motion och frågan således färdigbehandlad.
 
Motion 8 - Skäliga parkeringsplatshyror
Styrelsen hänvisar till styrelsens argumentation avseende tidigare Motion Parkeringsplats 2012 
och föreslår att årsmötet avslår denna motionen.
 
Motion 9 - P-plats



Styrelsen hänvisar till styrelsens argumentation avseende tidigare Motion Parkeringsplats 2012 
och föreslår att årsmötet avslår denna motionen.
 
Motion 10 - Minst 21 grader Celsius i sin lägenhet året runt
Motionär: Christian Andersson, lägenhet 23
 
(Motion som bordlades på årsstämman 2011)
  
Vi har haft problem med värmen i föreningen under vintern 2010-2011. Temperaturen har 
pendlat kraftigt i min lägenhet (och säkert i flera andras) och har under långa perioder varit 
nere på 18 grader Celsius. Det är inte behagligt att vistas i så kalla inomhustemperaturer som 
18 grader, och inte heller bra för hälsan. Det är inte kul att ständigt frysa och behöva ha tjocka 
kläder på sig inomhus.
 
Mitt förslag till Styrelsen är att man slår fast att det ska vara möjligt för alla medlemmar i 
föreningen att nå minst 21 grader Celsius i sin lägenhet året runt.
 
Vissa lägenheter kan vara utsatta än andra vintertid för kyla; såsom lägenheter högst upp 
under den oisolerade vinden, eller hörnlägenheter som är utsatta för kylig vind. Det är 
föreningens ansvar att säkerställa åtgärder så att även dessa lägenheter kan nå en dräglig 
inomhustemperatur, då alla betalar för uppvärmning tillsammans.
  
Styrelsens förslag och argumentation:
Beroende på fastigheten kan fönster, väggar, golv etc ha olika temperatur och drag inomhus 
göra att temperaturen upplevs som lägre än den är vid en normal mätning. Luftdrag uppfattas 
ofta som allmän kyla, kallras från fönster, av kalla golv och väggar. För dessa tillfällen finns 
särskilda regler för att uppmäta “operativ temperatur”. Normaltemperaturen inomhus ligger på 
20°.
Vi håller på att projekterar för bergvärme samt undersöker möjligheterna att byta fönster.
Det är även en kostnadsfråga att höja temperaturen med 1 grad inomhus. 
Motion 11 - Utreda möjligheten att genomföra en s k insatshöjning
En arbetsgrupp har i samarbete med styrelsen redan undersökt frågan under 2011 och 
publicerat en rapport på hemsidan som kom till följande slutsats:
HSB Brf Morkullan består av många lägenheter där det är svårt att få med alla på stora beslut. 
Vi har en stor omsättning på våra lägenheter och de som bor här är ofta studenter med svag 
ekonomi. Spekulanterna på lägenheter är ofta förstagångsköpare som inte klarar av att rationellt 
värdera en låg avgift i relation till priset. Fördelarna med kapitaltillskott blir som tydligast för små 
föreningar med låg omsättning. Därför är det mycket tveksamt om ett sådant projekt är lämpligt 
för vår förening. En fortsatt stor amortering fyller samma funktion som ett kapitaltillskott och kan 
nu argumenteras för med stöd av denna rapport men utan nackdelarna.
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anse motionen besvarad med vad som anförts i 
styrelsens yttrande.
 
Motion 12 - Ombyggnad av vind för bostäder
Under 2011 startades en arbetsgrupp som arbetar utanför styrelsen och leds av den som väckte 



motionen. Arbetsgruppen utreder huruvida det är möjligt att söka bygglov och vilka alternativ 
projektet har. 
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att arbetsgruppen arbetar vidare med projektet och 
fortsätter att rapportera till styrelen avseende projektets framskridande.
 
 
 
 






