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Vårsyn, stämma och sommarhälsning 

Vårsyn 
Styrelsen genomförde 7 juni vårsyn. Syftet med styrelsens genomgång av området är att få en uppfattning 
om läget i vår förening. Efter en promenad runt hela området, där vi mötte en del grannar och 
diskuterade bland annat utemiljön, har vi ny samlat vad vi noterat. 

Följande noteringar gjordes: 

Buskar och häckar 

Det finns en del buskar och häckar som behöver klippas. I många fall hänger de ut över grannens 
uteplats, eller över gemensamma ytor. Häck som inte planterats i överenskommelse med grannen får 
inte hänga in över grannens uteplats. Samma sak gäller för häckar som planteras mot gemensamma 
ytor, de får inte hänga ut över de gemensamma ytorna. Flera av de häckar vi noterade hänga ut allt för 
mycket över gångvägar och andra gemensamma ytor är föreningens gemensamma häckar. Här har vi 
beställt klippning. Tänk även på att häckar och buskar inte får vara högre än 1,8 m. 

Träd 
I några fall noterade vi träd på uteplatser som vuxit, eller är på väg att växa, sig allt för höga. Tänk på 
att du som har uteplats har en granne ovanför som kanske inte vill ha sin balkongutsikt skymd av ett 
träd. Styrelsen har därför beslutat om att träd på uteplatser inte får vara högre än 3,5 meter. Detta 
finns nu i ordningsreglerna från och med 2020-07-01. Även våra gemensamma träd behöver beskäras 
och det arbetet är beställt. 

Gott skick 

Enligt ordningsreglerna och även stadgar och bostadsrättslagen så ska man hålla sin bostadsrätt i gott 
skick. Detta omfattar givetvis också den uteplats man förfogar över i anslutning till lägenheten. 
Styrelsen noterade några fall av misskötsel, där man låtit växter och ogräs ”ta över” uteplatsen. I 
enstaka fall är misskötseln så allvarlig att styrelsen valt att lämna en rättelseanmodan. I övriga fall 
förväntas respektive medlem kontrollera att uteplatsen följer gällande ordningsregler och stadgar samt 
är i ett gott skick som väl representerar föreningen. Detta gäller givetvis även de lägenheter och 
uteplatser som har balkonglådor eller motsvarande. Dessa ska hållas i gott skick och runt lådorna ska 
givetvis rensas för ogräs, både på in- och utsida. 

Generellt är det fantastiskt fina och välskötta uteplatser vi har i föreningen. Många av styrelsens 
anteckningar gäller gemensamma ytor, växter och planteringar och här har vi att stämt av med våra 
trädgårdsmästare så att detta åtgärdas. 

Styrelsen kommer att följa upp de uteplatser där vi noterade att åtgärder behövs, inte minst de som fått 
rättelseanmodan. 

Under våren har styrelsen aktivt arbetat tillsammans med landskapsarkitekter för att ta fram förslag på hur 
vår utemiljö kan uppdateras. Efter 35 års användning behöver vi renovera innergårdarna och se över vår 
gemensamma utemiljö. Styrelsen hoppas att tidigt i höst kunna redovisa förslag på och diskutera hur vi 
ska uppdatera vår gemensamma utemiljö. 
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Nyttjanderättsavtal 
Enligt stämmobeslut 2018 ska ett nyttjanderättsavtal upprättas mellan föreningen och de som har 
uteplats. Detta för att reglera rättigheter och skyldigheter för den som har ensamrätt att nyttja en del av 
föreningens tomtmark i anslutning till sin lägenhet. Detta nyttjanderättsavtal är nu färdigt och kommer att 
skickas ut till de som har uteplats. Alla medlemmar kommer att kunna ta del av formuleringarna i avtalet 
då vi kommer att lägga upp detta på hemsidan.  

Föreningsstämma 2020 
Den 17 juni genomfördes föreningsstämman 2020. Poströstningsförfarandet fungerade väl, det var cirka 
lika många ”deltagare” som det brukar vara vid stämmorna. Själva stämman genomfördes med så få 
personer som möjligt fysiskt närvarande. Vi var åtta personer på plats vid stämman, de som var föreslagna 
att ingå i den nya styrelsen samt vår avgående internrevisor och valberedningens sammankallande. 
Protokollet kommer att publiceras på hemsidan så snart som det är justerat och klart.  

Sommar, grillning och sköna utekvällar 
Tänk på att visa hänsyn till grannar nu under sommaren när vi vistas mera ute. När du grillar (endast 
elgrill är tillåten på och under balkonger), tänk på hur vinden ligger. Tänk på ljudnivån vad när du sitter 
ute, eller har fönstret öppet, under sköna sommarkvällar. Det gäller såväl musik-som samtalsvolym. Du 
som röker eller har gäster som röker, tänk på hur och var du gör det. Rök kan upplevas som störande, så 
visa hänsyn. Vi har askfat utplacerade på gårdar och vid miljöhus. Fimpa där, inte på marken! Tänk också 
på att rökning är förbjudet enligt lag i anslutning till entréer och på lekplatser. 

Expeditionens öppettider 
I samråd med Bredablick har vi kommit överens om att vi öppnar expeditionen torsdagar klockan 8-9. 
Expeditionen kommer att bemannas av Niclas Lam från Bredablick. Niclas delar tillsammans med 
Christer på arbetet med förvaltning hos oss.  
För att vi på ett säkert sätt ska kunna ha expeditionen öppen, så gäller att hålla avstånd och vid kö så 
vänta utomhus.  

 

Avslutningsvis, njut av sommaren och era fina uteplatser och balkonger 

/Styrelsen 

 


