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Kallelse till ordinarie föreningsstämma
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ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Alla medlemmar är självklart varmt välkomna på stämman! För att kunna beräkna antalet
fikaportioner är styrelsen tacksam om du senast den 6 maj anmäler ditt deltagande via mejl
expeditionen@hsbgraberget.se, telefon 031-12 02 51, expeditionens brevlåda inne i ”hallen” på
Vantgatan 3 eller i fastighetsskötarnas brevlåda på Kabelgatan 20.
Ange namn, lägenhetsnummer och antal personer som kommer.
Låter du dig företrädas av ett ombud ska ombudet ha en fullmakt med sig. Se nästa sida.

RÖSTRÄTT OCH OMBUD
På föreningsstämman har varje medlem en röst.
Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.
Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen endast en röst.
Medlem har rätt att låta sig representeras på föreningsstämman genom valfritt ombud.
Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt.
Ombud får företräda endast en medlem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ombudsfullmakt till HSB Bostadsrättsförening Gråberget i Göteborg
Härmed låter jag mig företrädas på föreningsstämman 2019.

Ombudets namn:

Ort:

Bostadsrättshavare

den

_ / ____ 2019

Lägenhetsnummer

Bilaga till förvaltningsberättelse för HSB Brf Gråberget 2018
DET GODA BOENDET
Ett gott boende präglas inte bara av en fin lägenhet och ett välunderhållet hus. Det är så
mycket mer. Att känna sig hemma i hela området och att trivas med utemiljön. Att kunna
umgås med grannar på ett enkelt och lättsamt sätt − vare sig det handlar om en återkommande
fritidsaktivitet, en kväll vid den allmänna grillen eller en enkel fika.
Medlemsaktiviteter är en väsentlig del av det goda boendet. Tillsammans gör vi Gråberget
till ett ställe där möjligheterna bor. Styrelsens ambition är att alla ska kunna hitta något att
samlas kring med sina grannar och på Gråberget har du goda möjligheter till det. Varför inte
spela något spel med grannarna, snickra/måla i snickeriet/måleriet, umgås med andra föräldrar
som är hemma med barn, eller föreslå en träff vid grillplatsen?
Gemenskap & Trivsel
Föreningen lägger stora resurser på det vi kallar Gemenskap & Trivsel. Syftet är att fånga upp
medlemmars engagemang och kompetens. Samtidigt ska alla kunna delta efter egen förmåga
och tid. Det finns mycket att samlas kring på Gråberget − om man vill. Några exempel är
Skapargruppen (tisdagar klockan 18−20), bokcirkeln (onsdagar klockan 12−16), odlingslotter,
trädgårdsdagar, pubar, glöggkväll, bussresor, bridge, snickeri, måleri, bastun och grillning.
Gråberget Fritid anordnade under året bokcirkel, bingo, våravslutning och en bussutflykt
till Falkenbergsrevyn. På grund av ett alltmer minskande intresse ordnades under året inga
trädgårdsdagar eller pubar.
Barngrupperna fortsätter
Vi har sedan 2016 haft barngrupper i samlingslokalen − ett fint tillfälle för barn och vuxna att
knyta kontakter. Gruppen är som en öppen förskola – man träffas, fikar och leker med
lokalens leksaker. Barngruppen skiftar förstås ständigt − barn växer ju och vill gå på dagis −
men nya små kommer glädjande nog. Varje torsdag klockan 14−16 är lekmattorna utrullade,
leksakerna framplockade och fikat framdukat. Som vid alla våra gemensamma verksamheter
lånar gruppen lokalen hyresfritt.
En grön och luftig utemiljö
Styrelsen arbetar långsiktigt med vår utemiljö. Den stora genomgång av trädsituationen som
påbörjades 2016 fullföljdes tyvärr inte under 2018. Översynen inkluderar även träd som står
på kommunens mark. Den beslutade lekstugan vid lekplatsen har inte heller kommit än. Dessa
saker ska vi få till under 2019.
I år lät vi utemöblerna stå kvar ute inför vintern, eftersom vi har ont om plats inne.
Brandskyddet tillåter inte att vi förvarar dem i trapphus och undercentraler. Och vissa möbler
är ju fasta och står ändå ute.
Adoptera en rabatt
Husens rabatter sköts normalt av fastighetsskötarna, men vid flera hus påtar istället de boende
själva i rabatten, ofta tillsammans med en granne. Föreningen har hittills stått för växter mot
uppvisat kvitto. Eftersom flera medlemmar upplever de adopterade rabatterna som misskötta
kommer denna verksamhet kanske att ändras under 2019.

Odla i egen odlingslott
Föreningen erbjuder medlemmarna att odla i en egen odlingslott i form av två pallkragar på
höjden, något som går helt i linje med stadens tankar om stadsnära odling. Vi har 50 stycken
lotter, ett antal som vi kommer att stanna vid. De finns i fem områden: Kabelgatan 10−12,
26−30 och 33−35, Vantgatan 3 samt mellan Kabelgatan 41 och Vantgatan 1. Därmed är
chansen stor att de flesta kan odla nära sitt hus. Expeditionen tar emot intresseanmälan.
Tre komposter i föreningen
Renova tillåter inte trädgårdsavfall i våra bruna påsar för matavfall. För att ta hand om sådant
har vi därför tre Gröna Johanna-komposter. En står ovanför boulebanan, en vid uteplatsen
ovanför p-platserna på Vantgatan 3 och en vid klipporna ovanför Kabelgatan 41 A. Varje
kompost har en ansvarig skötare.
Bytesrum i Kabelgatan 26
Det ”bytesrum” för användbara saker vi 2016 inrättade i soprummet på Kabelgatan 26
används flitigt. Det är bara att ställa in saker man inte längre vill ha eller att gå dit och fynda
nygammalt. Billigare än loppis! Ej tillåtet att ställa in är större möbler, tjock-TV, bildäck,
kemikalier, farligt avfall eller skrymmande saker. I soprummet finns numera även kärl för
flera återvinningsfraktioner, så det gäller att inte blockera dem!
Julträd, glögg, pepparkaksbak och julmarknad
De permanenta ljusslingorna i våra träd hade förstörts under året, till följd av ett blixtnedslag.
Innan jul hade vi nya ljusslingor i de flesta träden, dock av lite mindre omfattning. Årets
glöggträff lockade endast 18 medlemmar. Två nya, roliga julaktiviteter kom dock till på
medlemmars initiativ. Ett pepparkaksbak samlade runt 25 personer, varav många glada,
stojande barn. En klassisk julmarknad drog även den runt 25 personer. Utbudet var brett av
julsaker, kort, affischer, loppisprylar, lotter och ett ”chokladhjul”.
Hjärt-LungRäddning och hjärtstartare
Under året deltog tio personer i en kurs i Hjärt-LungRäddning (HLR) i samlingslokalen.
Kursen hölls av Röda Korset och var mycket pedagogisk och med många handgripliga
övningar. De viktigaste momenten var livstecken, medvetslöshet, luftvägsstopp, larma, stabilt
sidoläge, återupplivning och hjärtstartare. Deltagarna sade efteråt att de nu vågar ingripa vid
en krissituation. Fler kurser kommer att anordnas. Intresserade anmäler sig till expeditionen.
I hallen mellan expeditionen och samlingslokalen hänger en hjärtstartare. Den är därmed
tillgänglig alla dagar klockan 08−20, via medlemmars samtliga taggar.

LÅNGSIKTIGT UNDERHÅLL
Digital underhållsplan viktigt verktyg för budgetarbetet
Underhållsplanen är ett bra verktyg i arbetet med underhåll, renoveringar och investeringar.
Med dess hjälp kan styrelsen blicka framåt, såväl det närmaste året som mycket långsiktigt.
Planen följs upp varje år och är upplagd som en checklista, så att viktiga åtgärder inte missas
och att kvaliteten i fastighetsbeståndet kan säkerställas.
Underhållsplanen utgör även underlag för budgetarbetet och för att fördela kostnaderna
jämnt över åren. Vi ska därmed slippa plötsliga eller kraftigt höjda månadsavgifter, trots stora
kommande åtgärder och en förmodat kraftig höjning av tomträttsavgälderna 2021−22.
Planen är framtagen av HSB och ska finnas i varje HSB-förening.

Lägenhetsbesiktningar vid överlåtelse och renovering
Alla större förändringar av lägenhet ska anmälas till styrelsen. Det gäller alltid vid renovering
av badrum och kök, eller önskan om att riva en vägg. Värme och ventilation är föreningens
installationer och ansvar. Värmeelement får inte tas bort och motorfläkt får inte kopplas in på
systemet. Styrelsen tar upp anmälan på ett styrelsemöte som normalt är första onsdagen i
månaden. Anmälan ska ha kommit in senast två veckor innan det mötet, för att hinna beredas.
Efter styrelsemötet ges ett utlåtande eller begäran om komplettering.
Från och med den 1 december 2018 låter föreningen genomföra en besiktning vid varje
lägenhetsöverlåtelse samt vid renovering av badrum och kök. Besiktningarna utförs av
Inspector Sverige AB och bekostas av föreningen. Syftet är att i möjligaste mån undvika
framtida skador, som annars kan bli mycket besvärliga och kostsamma. Från 2019
tillhandahåller föreningen en rostfri golvbrunn, i stället för det tidigare golvbrunnsbidraget.
Fortsatta åtgärder mot inbrott och skadegörelse
Under året har vi haft knappt 30 inbrott eller cykelstölder. Med undantag för två inbrott i
lägenheter har det rört sig om källarförråd och cykelrum. Styrelsen har beslutat att fortsätta
med säkerhetshöjande åtgärder, såsom nattliga ronderingar inne och ute, genomgång och
reparation av dörrar och lås i alla entréer samt brytförstärkning av källar- och vindsdörrar.
Arbetet fortsätter under 2019. Några fall av klotter har även inträffat.
Koll på taggar och nycklar
Förtroendemannen kollar vid alla lägenhetsöverlåtelser hur många taggar och nycklar till
vindar och källare (CMS 316) köparen får av säljaren. Det visar sig ofta att inte alla taggar
och nycklar överlämnas. Borttappade taggar och nycklar ska omedelbart anmälas till
expeditionen. Taggarna spärras, nycklarna kan bara noteras.
Felanmälan med utökad jour
Under året utökade vi jouren till att även gälla ärenden som ligger under bostadsrättshavarens
ansvar. Det kan gälla problem vid inbrott, borttappade nycklar, fel på el, maskiner eller andra
händelser som föreningen inte står för. Vanlig felanmälan ska dock alltid ske till HSB
Felanmälan − alltså inte till expeditionen.
Sjunkande mark, bristfälliga avloppsrör och fuktiga källare
Våra hus är gamla, området är gammalt och på många ställen sjunker marken. Så kallade
slukhål uppstår här och där. Avloppsledningarna är från 1980-talet och det är inte ovanligt
med stopp i rören och ibland rena brott. Ett annat stort problem är fukt i källarna. Det kan
handla om uppträngande grundvatten, bristande dränering eller trasiga rör.
Styrelsen har beslutat att ta ett samlat grepp på samtliga hus. Avloppsrören kommer att
spolas och slumpvis filmas. Marken kring husen kommer att grävas upp för att byta brunnar
och ledningar. I samband med detta ska entréer och gångar bli mer tillgängliga, med bra
ramper. Det handlar om mycket stora projekt som alla ska startas upp under 2019.
Fortsatt minskning av råttor
Det treåriga avtal med Anticimex som startade den 1 januari 2016 har varit mycket lyckat.
Stora fällor i avloppsrören tar hand om råttorna när de kilar förbi. Första månaden var
resultatet 337(!) råttor och idag är vi nere på en betydligt lägre nivå. Ett annat tydligt tecken är
att medlemmarnas anmälningar om råttor i princip har upphört.

Fortfarande överfyllda cykelrum
Våra cykelrum är trånga och tyvärr sker då och då även cykelstölder, delvis beroende på att
cyklarna inte går att låsa fast. Kraven på utrymme ökar dessutom, eftersom många som flyttar
in idag har valt bort bilen till förmån för cykel.
Den långsiktiga lösning som styrelsen påbörjade i och med enkäten om cykelbehovet har
ännu inte genomförts i något hus. Inga nya cykelställ har monterats. Styrelsen testar torkskåp i
tvättstugan i Kabelgatan 8 och 16, för att se om vi på så sätt kan frigöra torkrummen för
cyklar. Försöket ska utvärderas i början av 2019.
Rensning av allmänna utrymmen, cykelrum och tvättbokningstavlor
Räddningstjänsten kräver att våra allmänna utrymmen ska vara fria från saker och skräp. Det
är tyvärr vanligt att medlemmar lämnar kvar eller dumpar saker lite varstans i trapphus,
vindar och källare. Det innebär att vi får genomföra − dyra − rensningar. I samband med det
brukar vi även röja cyklar i cykelrummen och utomhus. Medlemmar kan då donera en
oanvänd cykel till välgörenhet, vilket några har nappat på. Ingen röjning genomfördes 2018.
På våra tvättbokningstavlor plockar vi löpande bort omärkta lås och dubbletter.

ÖVRIGT STYRELSEARBETE
Föreningens styrelseledamöter har nästan uteslutande vanliga jobb och de sköter alltså
styrelseuppdraget på sin fritid. Till sin hjälp har styrelsen en förtroendeman. Verksamheten
sker i arbetsgrupper inom styrelsen och de involverar gärna medlemmars engagemang och
kompetens i det löpande arbetet. I syfte att utveckla såväl arbetet inom styrelsen som
samarbetet med förtroendemannen anordnade styrelsen under året en planeringsdag.
HSB Gråberget följer GDPR
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning The General Data Protection
Regulation (GDPR) i kraft. Syftet är ett starkare skydd för privatpersoner vid all hantering av
personuppgifter hos myndigheter, företag, organisationer − och bostadsrättsföreningar. GDPR
ersätter såväl Personuppgiftslagen (PUL) som EU:s dataskyddsdirektiv.
HSB Gråberget följer självklart lagen. Känsliga ärenden lagras avpersonifierade. Där
personuppgifter är nödvändiga för att handlägga ett ärende görs detta med stöd av
bostadsrättslagen eller där samtycke har inhämtats. När ärendet är klart raderas uppgifterna.
Nya stadgar från den 5 januari 2018
Från och med den 5 januari 2018 gäller nya stadgar för föreningen. De nya stadgarna antogs
vid föreningsstämmorna den 11 maj och den 27 november 2017. Föreningen har därmed gått
över till HSBs Normalstadgar 2011, med några smärre avvikelser för föreningen. Den
väsentligaste förändringen är att medlemmen ansvarar för betydligt mer inne i lägenheten, till
exempel ledningar för vatten och el.
Ny förvaltartjänst avlastar föreningen
Sedan den 1 september har vi ett avtal med HSB om en förvaltartjänst, som ska avlasta
styrelsen och förtroendemannen. Från start gäller det åtta timmar i veckan, med syfte att gå
vidare i steg. Förtroendemannen är positiv till att arbeta deltid, han fyller 65 år i juni och en
gradvis överlämning av arbetsuppgifter bör ske inför hans pension (som inte är bestämd).
I samband med detta togs även expeditionens fasta kontakttider bort. Besöken och
telefonsamtal har länge varit få, förmodligen tack vare hemsidans omfattande information,
som även alla nya får i sitt ”välkomstpaket”.

Digitalt bokningssystem med nya regler
Styrelsen beslutade den 10 januari 2018 om nya bokningsregler för gästlägenheter,
samlingslokal, bastu och grovtvätt. Ett syfte var att genom begränsningar fördela nyttjandet
bättre – att det inte ska kännas som att det ”alltid är fullbokat”. För att få ett bättre nyttjande
av samlingslokalen delades dygnet upp i fyra pass.
Den 30 maj lanserade vi äntligen vårt digitala bokningssystem för lokalerna. Därmed kan
alla medlemmar via en app, hemsida eller med samtliga taggar boka och avboka. Taggarna
öppnar sedan även berörd dörr. Därmed är all manuell hantering över för förtroendemannen
och fastighetsskötaren. I samband med detta gav vi även alla tillgång till ”hallen” mellan
expeditionen och samlingslokalen, varje dag klockan 08−20. Där kan man boka/avboka på en
tavla, låna böcker och filmer samt gå på toaletten.
Omfattande p-platsprojekt
Under året kom vi ett steg närmare med de nya p-platserna. Dock återstår en hel del innan allt
är klart. Och projektet har växt efter hand. Beslut är taget om åtta elbilsplatser på fyra ställen
plus två bilpoolsplatser. De senare är klara. Dock räcker inte elcentralerna i husen för
elbilsladdning och nya kablar måste grävas ner.
Styrelsen har beslutat att bredda alla befintliga p-platser, något som många efterfrågat.
Markytor, stolpar och balkar ska renoveras och kanske ska även nya motorvärmaruttag
monteras. Frågan växte alltså alltmer och krävde hjälp med prospektering. Vi hoppas att
själva arbetet ska komma igång under våren 2019.
När vi väl drar igång måste bilarna evakueras. Detta gör att p-platser nu hyrs ut på muntligt
korttidskontrakt, med en månads uppsägning, så att vi har reservplatser för evakueringen.
Två bilpoolsplatser mellan Kabelgatan 14 och 16
Från den 1 december 2018 hyr bilpoolsföretaget Sunfleet två av våra p-platser mellan
Kabelgatan 14 och 16. I dagsläget gäller konventionella bränslebilar, men elbilar kanske kan
komma senare. HSB har ett förmånligt avtal med Sunfleet, som gynnar dig som medlem.
Återvinning i våra hus
Under året hakade föreningen på FastighetsNära Insamling (FNI). Därmed finns i husens
soputrymmen kärl för återvinning av samma material som i den rivna återvinningsstationen.
Hämtning sköts av Stena Recycling och starten gick inte särskilt smärtfritt. Mot slutet av året
hade vi fortsatta problem med överfulla kärl. Placeringen av fraktionerna är heller inte bra
utifrån vår synpunkt. De är alldeles för koncentrerade till vissa hus.
Systemet ska utvärderas och förändras under 2019. Vi ska även fortsätta leta efter en
lösning i form av ett ”miljöhus”, ”miljörum” eller varför inte i ett garage.
Nybyggnation med något lägre takhöjd
Bygget vid Stortoppsgatan/Kabelgatan har avancerat under året. Ett hus är i princip klart
exteriört. Huset mot äldreboendet är uppe i höjd och där scoutgården låg har ännu ett hus
börjat växa upp. Detta kunde inte uppföras samtidigt med de övriga på grund av senare
bygglov. Vi anser fortfarande att Trollängen har skött arbetet så bra de kan och varit
hörsamma mot föreningens synpunkter. Vi lyckades även få dem att sänka den maximala
takhöjden något.

INFORMATION TILL MEDLEMMARNA
Dialog via hemsida, Gråbergsbladet, anslag och enkäter
Styrelsen jobbar kontinuerligt med information till medlemmarna. I dagsläget sker detta
främst via föreningens hemsida, www.hsbgraberget.se, Gråbergsbladet och trapphusanslag,
men fler vägar ska prövas.
Styrelsen försöker hålla hemsidan aktuell. Planer finns även på att se över innehållet i stort,
förbättra strukturen och lägga in fler bilder. Nyheter läggs upp efter styrelsemöten samt andra
större och mindre händelser. Detta sker löpande och när vi har tillräckligt för att fylla ett
Gråbergsblad delar vi ut ett sådant i alla brevlådor och även som ett trapphusanslag. Bladet
kommer ut minst fyra gånger per år.
Enkäter ska användas för att hämta in synpunkter från medlemmarna. Svaren ska användas
som underlag för beslut och återkoppling. En enkät planeras under våren 2019.
Snabb och heltäckande information till nya
Alla nya medlemmar ska vara väl förberedda redan vid inflyttningen. De får därför direkt vid
godkännandet av medlemskapet broschyren Underhåll och reparation av din bostad och
styrelsens informationsmaterial Välkommen till HSB Brf Gråberget! Detta heltäckande
material finns även på hemsidan under fliken Svar på allt. Alla nya medlemmar får även
brandsäkerhetsinformation från Räddningstjänsten och en broschyr från HSB Nabo om
medling i störningsfrågor och andra problem.

Förslag till årsstämman 2019 i HSB Bostadsrättsförening Gråberget
Förslag från styrelsen

Motion 1

Bygga nya lägenheter på vindarna

Uppfräschning av hissdörrar och
trappräcken i Kabelgatan 16

Bakgrund
Föreningen har så kallade torkvindar. De
användes förr för att torka tvätt. Idag finns
som bekant modernare lösningar och de
flesta har därför stått tomma i många år.
Några har gjorts om till etagelägenheter eller
blivit nya vindslägenheter, medan andra har
hyrts ut tillfälligt som förråd till medlemmar.
Göteborgs Stad har länge varit väldigt
restriktiva med att bygga lägenheter så högt
upp utan hiss. På grund av bostadsbrist finns
dock numera lättnader, så länge man bygger
små lägenheter om ett rum och kök.
Genom att föreningen låter bygga
bostadsrätter blir det sannolikt ett gott
kapitaltillskott i förlängningen. Den största
vinningen långsiktigt är dock de extra
medlemsavgifterna som kommer in, ett
välkommet tillskott för till exempel
fördyrade tomträtter.
Om årsstämman godkänner styrelsens
förslag nedan är detta ett bra första steg för
att kunna sätta igång projektet. Det innebär
att en arkitekt kan rita bra lägenheter och att
vi kan söka bygglov från Göteborgs Stad.
Förslag
Styrelsen föreslår att föreningsstämman
beslutar att
• styrelsen får mandat att låta bygga om
lediga utrymmen på vindarna till nya
lägenheter
• de nybyggda lägenheterna upplåts med
bostadsrätt.

Bakgrund
För cirka sex år sedan målades trapphuset
om i Kabelgatan 16. Arbete och material var
i vissa delar, som hissdörrar och trappräcken,
undermåliga. Räckena blev skrovliga på flera
ställen och är nu avskalade. Färgen på
hissdörrarna är ej slagtålig.
Detta uppmärksammades då arbetet
avslutats. Vi fick då muntlig information om
att brister skulle åtgärdas, men så har ej
skett. Vi anser att nuvarande skick är under
HSB-standard och ej en trevlig och
välkomnande bomiljö! Se nedanstående bild
av hissdörrens insida i entréplanet.

Förslag
Vi uppmanar styrelsen att omgående se till
att dessa brister åtgärdas.
K-G och Ulla Melin
Kabelgatan 16, lägenhet 142
Styrelsens svar
Styrelsen håller med om att det inte ser bra
ut. Det är liknande slitage i flertalet andra
hus. Styrelsen föreslår att stämman beslutar
att låta styrelsen tidigarelägga åtgärder i
underhållsplanen för åtgärder i alla hus.
Motionen anses därmed besvarad.

Motion 2
Byte eller omförhandling av
bredbandsleverantör
Bakgrund
Styrelsen har inte lyckats förklara varför vi
har orimligt höga priser på bredband. Brf
Gråberget är en av landets största föreningar
och vi borde därmed ha de bästa villkoren.
Istället har vi de sämsta villkoren.
Här är en väldigt schablonmässig kalkyl
för bredband via Comhem:

Styrelsen är mycket intresserad av att ta
upp frågan igen och föreslår att stämman
beslutar att bifalla motionens punkt 2, men
avslå punkt 1 och 3. Dock, ett projekt av den
här arten ska naturligtvis förankras väl hos
medlemmarna, så information till och
respons från medlemmarna ska ske löpande.
En enkät kan ingå i denna process. Målet ska
vara ett samlat förslag senast till nästa
årsstämma.
Motionen anses därmed besvarad.

Motion 3
Antal lägenheter
Månadspris
Årspris
Totalt för föreningen

569 st
339 kr
4 068 kr
2 314 692 kr

På fem år så har vi således betalat Comhem
över 11 miljoner kronor! Helt orimligt!
Förslag;
1. Styrelsen gör en skriftlig pedagogisk
beskrivning av nuläget med bakgrund och
historik.
2. Styrelsen tar fram alternativa lösningar
och dess konsekvenser. Alternativen bör
rangordnas och jämföras med nuvarande
lösning.
3. Styrelsen gör punkt 1 och 2 transparent
för oss medlemmar, då det finns många
frågetecken runt detta som bör rätas ut.
Magnus Tellroth
Vantgatan 2 A, lägenhet 388
Styrelsens svar
Styrelsen är väl medveten om att de samlade
kostnader var och en betalar vida överstiger
dem för ett så kallat gruppavtal med en
leverantör. Ett sådant avtal har flera tidigare
styrelser diskuterat, men alltid valt att
avvakta.
Dels har vi haft en leverantör med
ensamrätt på vårt fibernät (eftersom de
byggde nätet), dels har valet av teknik inte
varit självklar. För några år sedan visste man
inte om folk skulle välja fiber eller mobila
lösningar, som blev allt snabbare. Dessutom
finns frågan om dem som inte använder
bredband alls och alltså blir ”tvingade med” i
ett avtal.

Belysning vid föreningens lekplats
Bakgrund
Lekplatsen på Gråbergets topp är en fin och
välbesökt mötesplats, men på kvällen blir
den helt mörk. På vintern när mörkret
kommer tidigt innebär det att det är svårt att
leka på lekplatsen redan på tidig
eftermiddag.
Förslag;
Vi föreslår att föreningen kontaktar en
landskapsarkitekt och ber om en skiss för en
enkel ljussättning av lekplatsen. Lite ljus
skulle göra en av Gråbergets mötesplatser
aktiv större delar av dygnet och året.
Edvin Lindberg och Emma Ekdala
Kabelgatan 18, lägenhet 165
Styrelsens svar
Styrelsen ser positivt på motionen och
föreslår att stämman bifaller den.
Det finns fler platser i vårt område som
behöver lysas upp. Här har styrelsen
efterfrågat ett engagemang och deltagande
från medlemmarna. Styrelsen gjorde 2015 ett
upprop till medlemmarna om att delta i en
”trygghetsvandring” i området. Syftet var
just att se vilka platser som upplevs som
mörka eller otrygga. Ingen anmälde sig.
Styrelsen ämnar nu genomföra en sådan
vandring och ser gärna att medlemmar deltar.
Motionen anses därmed besvarad.

