
BRF Holmen Sickla Kaj 

MOTIONER TILL BRF HOLMEN’S ÅRSTÄMMA 2018 

Följande motioner har inkommit till BRF Holmens årsstämma 2018. Styrelsen har avgivit sina 

rekommendationer. 

ÅTERSTÅENDE DEL AV MOTION FÖR BÄTTRE GEMENSKAP OCH ÖKAD 

DELAKTIGHET INOM FÖRENINGEN 

INLÄMNAD AV LEIF SVENSSON, JANI KARKULAHTI OCH MARCELA MANDAUS 

MOTION 

Denna motion är ursprungligen inlämnad till årsstämman 2017 och behandlad på extrastämman 2017 på 

begäran av motionär. 

Kvarvarande punkt 9 från ursprungsmotion: Övertäckning av det öppna utrymmet mellan cykelgaragen inne på 

gården och låsta gallergrindar på gavlarna. Dels för att få bättre skydd för cyklarna, dels för att vi ska kunna 

använda cykelgaragen för utomhusaktiviteter som kräftskivor o dyl. 

Extrastämman beslöt att uppdra åt styrelsen att utreda möjligheten och kostnaden för att göra en överteckning 

mellan cykelgaragen och att förse med låsta grindar. 

STYRELSENS REKOMMENDATION 

Styrelsen har fått förslag avseende överdäckning av taket till 130.000 kronor samt för låsbara grindar till 80.000 

kr. Grindarna skulle få samma låskolv (läs nyckel) som våra ytterdörrar. 

 

Styrelsen finner nyttan med överdäckning begränsad och rekommenderar därför installation av låsbara 

grindar men avslag avseende överdäckning. 



2          BRF Holmen, Sickla Kaj 

MOTION OM FÖRBUD MOT HUSDJUR I ÖVERNATTNINGSLÄGENHETEN 

INLÄMNAD AV BIRGER OCH SIV BERGGÅRD 

 

MOTION 

Vår sonhustru och sonson, som är allergiska mot husdjur, och som övernattat i uthyrnings-lägenheten ett antal 

gånger har vid två tillfällen fått allergiska problem. Eftersom de är speciellt allergiska mot hundar trodde vår 

sonhustru att någon haft hund med sig i uthyrningslägenheten. 

Eftersom det i reglerna för uthyrningslägenheten inte anges att husdjur inte får tas in i uthyrningslägenheten bör 

reglerna kompletteras med detta. Beträffande förbud mot rökning i uthyrningslägenheten bör även detta anges i 

reglerna. 

STYRELSENS REKOMMENDATION 

Styrelsen rekommenderar bifall till motion. 

 

MOTION OM STYRSYSTEM FÖR VARMVATTEN 

INLÄMNAD AV FOLKE ROLL 

 

MOTION 

En arbetsgrupp med syfte att se över och potentiellt byta styrsystem för värmevattnet ut till radiatorerna i 

lägenheterna skapas. Gruppen utreder och fattar beslut om byte av reglersystem, med förhoppning om full 

framledning av värmevatten till resp. radiator och att reglering styrs av den enskilda radiatorns termostat (de 

radiatorer som idag saknar termostat förses med sådan). 

STYRELSENS REKOMMENDATION 

Styrelsen anser att förslaget är spännande och tillsätter gärna en arbetsgrupp i detta syfte. Intressenter som vill 

delta i arbetsgruppen anmäler sitt intresse till info@brfholmen.se. 

Styrelsen rekommenderar bifall till motion. 

  

mailto:info@brfholmen.se
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MOTION OM LJUDDÄMARE FÖR TILLUFTSAGGREGAT 

INLÄMNAD AV FOLKE ROLL 

 

MOTION 

Ljuddämpare installeras på kanalerna efter tilluftsaggregatet. Detta för att minska ljudnivåerna från tilluftsdonen 

i lägenheterna. Enl. Ravent AB (vår brf-s leverantör av underhåll) är denna installation inte dyr och rätt 

installerad försämras inte funktionen. Vid behov skapas en arbetsgrupp även för detta. 

 

STYRELSENS REKOMMENDATION 

Styrelsen är av annan uppfattning och anser att införande och montering av ljuddämpare skulle innebära dyra 

ombyggkostnader. Flertalet av kanalerna från källare till schakt ändrar dimension ovan betongvalv.  

Styrelsen rekommenderar därför avslag av motion. 

 

MOTION OM AVTAL MED COMHEM SÄGS UPP 

INLÄMNAD AV FOLKE ROLL 

 

MOTION 

Det gemensamma internet/tele avtalet med Comhem sägs upp. Istället tecknas avtal med en riktig 

bredbandsleverantör, dvs. bredband via fibern. En arbetsgrupp som utreder och handlar upp detta skapas. 

 

STYRELSENS REKOMMENDATION 

Styrelsen har redan inlett sonderingar om alternativ till ComHem då Styrelsen inte upplever ComHem som 

bästa alternativet längre. Styrelsen ser gärna att en arbetsgrupp tillsätts för att utreda och genomföra 

upphandling av nya tjänster. Det avser både TV, bredband och telefoni. Intressenter som vill delta i 

arbetsgruppen anmäler sitt intresse till info@brfholmen.se. 

Styrelsen rekommenderar bifall till motionen. 

  

mailto:info@brfholmen.se
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MOTION OM SÄKERHETSDÖRRAR 

INLÄMNAD AV MARICA & ROLF EKLUND 

 

MOTION 

Jag vill härmed lämna in en motion om att informationen angående diskussionerna vi haft om säkerhetsdörrar 

kommer våra medlemmar tillhanda och att det går ut en förfrågan om vilket alternativ som ska väljas.  

Med tanke på att bostadsinbrotten ökat med nästan 30 % på ett år och ungefär 2 % klaras upp så är det en 

väldigt aktuell fråga. 

Vi har i dag säkerhetsklass 2 på våra dörrar och det tar mellan 20 sekunder och max 2 minuter att bryta upp 

dom, och en säkerhetsklass 3 minst 20 minuter att bryta upp. 

Vi har ju även blivit nekade att sätta in 9- tillhållarlås av styrelsen för att det skall se exakt lika ut i trapphusen 

och då tycker jag att det gått lite för långt i utseendefixeringen. 

Alltså så bör alla få se bilder på färgskillnaden, få veta prisskillnaden och även få veta skillnaden om dom två 

företagen som hittills lämnat pris med tanke på garantier och liknande, precis så som ni gjort med frågorna om 

ladd stationer i garagen och om innergården.  

Efter att vi varit i kontakt med flertalet säkerhetsföretag så tog vi fram ett alternativ på säkerhetsdörr i stål från 

Daloc som hundratals bostadsrättsföreningar över landet använt/använder som leverantör utav 

säkerhetsdörrar. T o m säkerhetsfirman på gatan Hammarby Allé rekommenderade Daloc då de är störst inom 

säkerhetsdörrar.  

Vi tycker också att medlemmarna i vår förening aven skall/bör få information om varför ni valt just den firman 

som ni gjort, för när vi gjort efterfrågningar om denna firma så finns lite gamla kopplingar till en firma i Göteborg 

som är polisanmälda flertalet gånger för bedrägeri & mutor.  

Därför yrkar vi att styrelsen till stämman informerar medlemmarna kring varför man valt just denna aktör med så 

mycket högre pris samt hur man kommit fram till att använda sig av denna aktör när det finns prisvänligare samt 

ekonomiskt säkrare alternativ gällande garantier mm. Och eftersom styrelsen tagit beslut i detta och underlag 

skall finnas så bör ju detta ej vara ett problem. Vi har ju fått i svar att beslut ang detta tagits av styrelsen. Då 

styrelsen skall arbeta i ekonomiskt intresse för föreningens medlemmar och vi som skall genomföra byte av 

dörr ska ju stå för kostnaden själv. Då anser vi att medlemmarna också bör få veta prisskillnaderna på våra 

olika offerter. 

 

STYRELSENS SVAR 

Styrelsen ställer sig positiv till att enskilda medlemmar monterar in säkerhetsdörrar typ säkerhetsklass 3. 

Kravet på dörren är att utförande och gestaltning överensstämmer med befintliga dörrar i trapphusen samt på 

våningsplanen. Dessa krav är enligt föreningens stadgar. 

Brf Holmen har fått in en komplett offert från Svensk Säkerhet & Inbrottsskydd i Stockholm AB.  

Företaget har vi fått kontakt med på rekommendation av föreningens låsentreprenör Söderlås.  
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Ingen av de större dörrföretagen har lyckats med att ta fram ett ytskikt som motsvarar föreningens fanerade 

dörrar. De större företagen arbetar med sina standard plastfilmer som skall gestalta olika träslag. 

Lägenhetsdörrarna till Brf Holmen måste faneras och den foderbildande karmen målas in som befintliga 

ekfoder. De arbetena innebär en merkostnad per dörr mot ett standardutförande med plastfilm som avviker mot 

övriga dörrar i trapphuset. 

Eftersom styrelsen godkänner en dörr typ säkerhetsklass 3 som har ett 9-tillhållarlås monterat nekar vi 

naturligtvis inte till ett separat montage av dito. 

Ekonomiskt bör ett dörrbyte utfört av en enskild medlem öka lägenhetens värde vid eventuell försäljning. 

Den enskilde medlemmen är fri att åtgärda inbrottsskyddet inom lägenheten utan att byta lägenhetsdörren. 

 

Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 


