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Motion till årsmötet 2018 
Starrbäcken 2 
 
 
INRE OCH YTTRE MILJÖ 
 
Vi som bor här vill nog alla att det ska vara snyggt och 
prydligt både inne och ute. 
 
Kontaktperson för städningen 
Jag har frågat styrelsen vad som ingår i städningen av 
de gemensamma utrymmena men inte fått svar. Man 
höll på att gå igenom alla avtal, fick jag veta. Detta var 
under hösten. 
Jag råkade stöta på städentreprenörens representant och frågade hur 
det blir med storstädning och fönsterputsning. Sådana ska beställas extra, 
sa han. Det var kontaktpersonen som hade gjort det, men nu hade han ingen. 
 
På informationstavlan i entrén finns fortfarande inte någon 
kontaktperson för städfrågor. 
Jag föreslår därför att styrelsen utser en person som ansvarar för städfrågor 
och som även boende kan kontakta vid utebliven eller dålig 
städning. 
 
Styrelsen bifaller motionen. En sådan person kommer att utses av nya styrelsen och 
beräknas komma på plats efter sommaren. 
 
Skyltar 
Jag bor vid ”stråket” som går ner till fontänen från Jungfrugatan. 
Här passerar många dagligen, inte bara boende här, utan folk som 
bor runtomkring, går i skola eller jobbar i närheten. 
Gräsmattorna används tyvärr mer och mer som hundtoaletter. 
Hundägarna som kommer utifrån vet inte att området är privat mark 
utan tror att det är fritt fram för hundrastning. Det finns nämligen inga skyltar 
som upplyser om att det inte är allmän park. 
 
Jag föreslår att styrelsen i samarbete med trädgårdsentreprenören låter sätta upp 
skyltar med ”privat mark, ej hundrastning” eller liknande i syfte att förbättra 
utomhusmiljön. 
 
Styrelsen bifaller motionen och ber Aphos att sätta upp skyltar.   
 
 
 
Bättre belysning 



 

För ett par år sedan motionerade jag om yttre miljön, bland annat 
om bättre belysning utomhus. Hur långt har styrelsen kommit med 
denna fråga? 
Jag har stött på men inte fått svar. 
 
 
Styrelsen: Tidigare styrelse har konstaterat att det blev oerhört dyrt. Nya styrelsen får titta på 
det igen.  
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BÄTTRE INFORMATION OCH TRANSPARENS 
 
 
2018 i januari höjdes garagehyran med 200 kr per 
månad utan att styrelsen angav närmare förklaring till 
höjningen. 
Föreningen är medlem i garagesamfälligheten men styrelsen 
har hittills inte informerat om samfällighetens ekonomi, 
vilket åtminstone jag tycker är en brist. 
Det finns flera frågor som behöver besvaras för att förklara 
hyreshöjningen: 
Hur fördelas kostnaderna för garagen? Finns ett behov av renoveringar nu? 
Finns en underhållsplan? Vad säger den? 
 
Jag önskar att styrelsen förbättrar den ekonomiska informationen 
till medlemmarna för att tydliggöra orsaker till t.ex. hyreshöjningar. 
Större insyn gör att fler blir intresserade av föreningen! 
 
 
Starrängsringen 12 
2018-04-10 
 
 
 
Eva Molander 
 
 
Styrelsen: Kostnader för garagen fördelas genom andelstal i samfälligheten. Vad gäller 
behovet att renovera garage kommer detta att redovisas på stämman. Frågor kring 
hyreshöjningar redogörs i samband med den ekonomiska redogörelsen som brukligt är.  
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