Styrelsens svar på motion barnvagns- och cykelförråd
Styrelsen tycker att detta är ett bra förslag och kommer påbörja en utredning för att se hur
stort behovet bland medlemmarna är för fler barnvagns- och cykelrum. Behovet för
barnvagnsrum skiftar mycket och ibland finns det ett stort behov och ibland är behovet
mindre. När det kommer till cykelrum vill styrelsen även svara på motionen från Louise
Forsblad då de båda behandlar samma ämne. Styrelsen kommer som nämnt tidigare påbörja
undersökningar av behovet för fler cykel- och barnvagnsrum och kommer sedan ta ett beslut
om man ska gå vidare med detta ärende eller inte.
I bådas motioner nämns det att medlemmar ställer cyklar och barnvagnar i källargångar och
trappuppgångar. Styrelsen vill påminna att detta inte är tillåtet. Det innebär att inga saker
får lov att stå på dessa ställen. De medlemmar som ställer cyklar eller barnvagnar på
allmänna utrymmen i föreningen måste flytta på dessa.

Styrelsens svar på motioner från Louise Forsblad
Motionen från Louise är uppdelad i två olika frågor, vilket även styrelsens svar kommer att
vara.
Första frågan angående parkeringsplatser har styrelsen tagit beslutet att avböja frågan om
att ställa krav på de som hyr parkeringsplatserna. När en medlem vill hyra en parkeringsplats
spelar det ingen roll om medlemmen i fråga äger sin bil privat eller har en tjänstebil. I
dagsläget hyrs inga parkeringsplatser ut externt, utan det är endast för internt bruk. Det är
inte tillåtet att hyra ut sin parkeringsplats i andrahand, och styrelsen håller på att titta på de
platser där det finns misstankar om att otillåten uthyrning sker. Föreningen har även sökt
bygglov för att kunna bygga fler parkeringsplatser.
Andra delen av motionen behandlar fler cykelrum och där önskar styrelsen att hänvisa till
svaret på Bill Karléns motion om nya barnvagns- och cykelrum.

Styrelsens svar på motion ojämn tvättstugefördelning
Styrelsen är medvetna om att det är en ojämn tvättstugefördelning som råder inom
föreningen och arbetar successivt med att ändra på detta. Styrelsen har korrespondens med
Electrolux och håller på att kolla på en bra lösning för att få in nya torkskåp till tvättstugorna
på Ringvägen 116 och 140. Dessa torkskåp hoppas styrelsen innebär att det kommer bli
mindre väntetider till tvättstugorna och att köerna minskar. Förutom dessa nya torkskåp så
tittar även styrelsen på andra lösningar för att ändra på den ojämna fördelningen som finns i
dagsläget. Styrelsen tar till sig motionen om att ändra den ojämna tvättstugefördelningen
och fortsätter med sitt arbete att göra detta.
I motionen nämns händelser från 2009 och framåt. Dessa händelser och de beslut som togs i
samband med detta var inte under den sittande styrelsens tid utan med tidigare styrelser.
Du skriver att AdEx borde ta en stor del av kostnaden för utbyggnationen av tvättstugor då
de skulle ha skapat snedfördelningen. Här håller inte styrelsen med. Den styrelse som satt
2008-2009 har tagit hjälp av AdEx för att göra en upphandling för renovering av
tvättstugorna. Det slutgiltiga beslutet om hur tvättstugerenoveringarna skulle ske togs inte
av AdEx utan av dåvarande sittande styrelse. Styrelsen avböjer därmed att AdEx skulle ta en
stor del av kostnaden för tvättstugorna.

