


























Sammanfattning av inkomna motioner till föreningsstämma 2022-05-18 
för BRF Slagtäppan, Eskilstuna. 

1. Cykelpumpar till området. Inkommen 2022-02-23 från Helena Holmgren. 

      Styrelsens förslag till beslut: Avslås i föreslagen form på grund av installations- och 

      driftskostnader. Styrelsen föreslår att kommun kontaktas gällande cykelpump. 

2. Låsa upp grindarna till området. Inkommen 2022-03-29 från Sofie Enström. 

      Styrelsens förslag till beslut: Avslås, det finns redan idag möjlighet att ta sig till alla 

      fastigheter genom området. Grindarna låsta för att begränsa hög trafik. 

3. Portkod/Porttelefon till dörrarna. Inkommen 2022-03-29 från Sofie Enström. 

      Styrelsen förslag till beslut: Avslås, Dörrar/portar ligger i plan att bytas ut och portkod  

      hänger ihop med detta arbete. 

4. Bättre/Säkrare ytterdörrar/portar. Inkommen 2022-03-29 från Hedvig Herlin. 

      Styrelsens förslag till beslut: Avslås, då dörrar/portar ligger i plan att bytas ut. 

5. ”Möt Styrelsen”. Inkommen 2022-03-29 från Hedvig Herlin. 

      Styrelsen förslag till beslut: Avslås, i nuläget finns husombuden som agerar som 

      styrelsens förlängda arm. Styrelsen ska se över kommunikationsvägarna framöver. 

6. Hållbart klimatarbete. Inkommen 2022-03-29 från Hedvig Herlin. 

      Styrelsens förslag till beslut: Avslås då arbetet pågår enligt ett tidigare stämmobeslut. 

      Idag finns enbart plan på att ta fram plan men arbete har påbörjats med inköpta 

      insektshotell. Styrelsen vill bjuda in intresserade boende till dialog. 

7. Facebooksida. Inkommen 2022-03-29 från Hedvig Herlin. 

      Styrelsens förslag till beslut: Avslås, styrelsen ser över kommunikationsvägarna 

      framöver. 

8. Ökade öppettider i trapphusen. Inkommen 2022-03-31 från Denny Soulaka. 

      Styrelsens förslag till beslut: Avslås, det finns redan idag problem med spring och 

      skadegörelse i trapphusen. 

9. Blippsystem för dörrar. Inkommen 2022-03-31 från Danny Soulaka. 

      Styrelsen förslag till beslut: Avslag. Dörrar/portar ligger i plan att bytas ut och tag-system  

      hänger ihop med detta arbete. 

10. Digitalt bokningssystem för tvättstuga. Inkommen 2022-03-31 från Danny Soulaka. 

      Styrelsen förslag till beslut: Avslås, men bedömning kan göras vid kommande 

      budgetmöte. 

11. Laddstolpar för elbil. Inkommen 2022-03-31 från Danny Soulaka. 

      Styrelsens förslag på beslut: Avslås, då arbete pågår sedan tidigare. 

12. Byte av fönster. Inkommen 2022-03-31 från Danny Soulaka. 

      Styrelsens förslag på beslut: Avslås då fönsterbyte ligger i underhållsplanen. 

13. Byte av lägenhetsdörrar. Inkommen 2022-03-31 från Danny Soulaka. 

      Styrelsens förslag på beslut: Avslås då lägenhetsdörrar ligger i underhållsplanen. 

14. Tydligare skyltning på föreningens område. Inkommen 2022-03-31 från Birgitta Nilsson. 

      Styrelsens förslag på beslut: Bifalles, skyltarna ska ses över och förtydligas. 

       


