
Beslutsunderlag föreningstämma 2021-05-20 
 
13)  Beslut om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår 
 
Styrelsen föreslår oförändrat arvode om 3 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2021 är 
47 600 kr 
 
 
 
17) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 
ärende. 
 
 
17.1) Motion 1 (punkt 17.1 a-c för poströstning) 
  
Motion till årsstämma för Brf. Östertull 2021 

Motion avseende cykelkällaren på Lästmakargatan 3A 
I cykelkällaren på Lästmakargatan 3A behöver gamla och rostiga cykelställ bytas ut och det behövs 
även fler cykelställ. Dessutom skulle källaren behöva fräschas upp med målning.  Andra cykelkällare 
bör kollas upp om samma behov finns. 
 
Yrkande   

 Att byta ut alla rostiga cykelställ i källaren på Lästmakargatan 3a samt 
installera fler.  

 Att måla om källaren på Lästmakargatan 3A 
 Att alla cykelkällare ska kollas om behov finns för målning och nya cykelställ 

 
Styrelsens svar  

Styrelsen anser att de befintliga cykelställen på Lästmakargatan 3a är i god kondition samt att det 
idag finns tillräckligt med cykelställ i källaren. Styrelsen anser vidare att underhåll av gemensamma 
utrymmen ingår i upprättad underhållsplan och ej är en detaljfråga för årsmötet.  

  Styrelsen yrkar på avslag av motionens alla att-satser.  

 
17.2) Motion 2 (punkt 17.2 för poströstning) 
 
Motion till årsstämma för Brf. Östertull 2021 
 
Motion avseende fler parkeringsplatser i föreningen 
Inom inte en alltför lång framtid kommer man att få betala för att stå på gatan så trycket på att få en 
parkeringsplats kommer att öka så vi föreslår att styrelsen ser till att skaffa fram fler 
parkeringsplatser…det kan som vi föreslagit i tidigare mail kan göras enkelt och utan motorvärmare. 
Det betyder att investeringen i både projektering (kanske redan gjord) och arbetsinsats blir minimal 
och också att dessa parkeringsplatser skulle bli lönsamma för föreningen mycket snabbt.  
Yrkande 
För att styrelsen inte ska hänga upp sig på antalet föreslagna ny parkeringsplatser och känna sig 
nödsakade att avslå motionen pga det så föreslår vi alltså:  



 att ett antal nya parkeringsplatser skapas, så många som styrelsen finner 
lämpligt.  
 
 
 

Göran och Christina Peedu, L3A3C  
 
Styrelsens svar  

Sedan boendeparkering infördes på gatorna i området har trycket på parkeringsplatser ökat i 
föreningen. Det finns några ytor som skulle kunna omvandlas till parkeringsplatser. Att omvandla 
dessa ytor skulle innebära exempelvis att ta bort häckar och gräsytor intill befintliga 
parkeringsplatser.  Styrelsen anser att endast anlägga nya parkeringar intill befintliga 
parkeringsplatser för att inte förändra utemiljön i föreningen för mycket.  

 Styrelsen yrkar på bifall av motionen.  

 

 

 


