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  INKOMNA MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMA SAMFÄLLIGHETEN STOMMEN 2015 

1 Månadsavgift  
 
Hej 
Jag vill att styrelsen kollar upp möjligheten till att övergå till månadsavgift istället för 
kvartalsavgift. Presentera för- och nackdelar med att byta/behålla. 
 
Anders Nordstedt Boix, Norra Stommen 212 
 

Svar:  Nej! Inget byte, Styrelsen kontrollerar möjligheterna till månadsvis betalning 
samt e-faktura under 2015 års och återkommer med besked. 

 

2 Samfälld mark vid gavlar  
 
Hej 
Finns det möjlighet att man som radhusägare av ett gavelhus kan få nyttjanderätt av 
den samfällda marken längs gavlarna mot att man sköter underhållet. Jag syftar alltså 
på att få flytta ut staketet, förslagsvis 1,5 meter eller något annat lämpligt mått. 
Ett annat alternativ skulle vara att kan få köpa loss marken. 
 
Anders Nordstedt Boix, Norra Stommen 212 
 

Svar:  Nej! Ingen samfälld mark får förvärvas (avstyckas). 

 

3 Lekplatsen/Servicehuset S1  
 
Motioneras sålunda om: 
1. Uppriktning av samtliga belysningsstolpar 
2. Byte till nya energisnåla och skaksäkra belysningsarmaturer 
3. Gallring i de vildvuxna buskagen 
 
R-M & BoE Svensson, Södra Stommen 39 
 

Svar : Energi gruppen har med dessa frågorna i sin underhållsplan , arbetet kommer 

att påbörjas under 2015. 

 

4 Individuella mätare  fjärrvärme  
 
Jag tycker att det skall monteras individuella mätare för fjärrvärme/varmvatten hos 
respektive radhusägare samt förbohus med individuell fakturering för densamma. I 
nuläget finns inget som helst incitament för någon radhusägare att ex. tilläggsisolera 
sitt hus vid fasadbyte eller för den delen byta fönster till tre-glas fönster – ”det är i 
nuläget bara att skruva upp värmen lite extra”. Då samfällighetens Stommens största 
utgift är värme/varmvatten måste åtgärder för att få ner densamma utföras och då ser 
jag detta som det enda alternativet. 
 
Magnus Friberg, Norra Stommen 250 
 

Svar:  Injustering av flödesmängder och energieffektivisering pågår, hur vi skall gå 

vidare med detta är under remiss i Styrelsen, då detta medför en större 

investeringskostnad. 
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5 Områdesvärd  
 
Ang. områdesvärd. Vad gör vår områdesvärd på dagarna, jag har mycket svårt att få 
ihop arbetsuppgifter som täcker en heltidstjänst för den tjänsten. Vilket arbete som 
görs bör tydligare specificeras och presenteras för boende i området om vi nu ska ha 
en områdesvärd anställd på heltid. Vidare anser jag att om vi nu ska ha en 
områdesvärd skall denna vara tillgänglig under hela sin arbetstid via ex. en 
mobiltelefon (och inte bara ha telefontid en halvtimme om dagen/avlyssning av 
telefonsvarare). Kostnaden för en sådan är inte dyrare än en fast telefon som finns i 
nuläget samt ger en bättre service till oss boende i området (vilket borde vara 
huvudsyftet med en områdesvärd – ge service till de boende). 
 
Magnus Friberg, Norra Stommen 250 
 

Svar:  Syftet med Områdesvärden är att skötsel och förvaltning av Samfällda ytor och 

Byggnader. Samt att vara behjälplig med frågor av Samfällda ärenden. 

 

6 Närvarokoll städdagar  
 
Närvarokoll på städdagar bör införas och personer som inte närvarar bör få 
lämpligt/kännbart tillägg på kvartalsavgift (om ej skäl för frånvaro finns). Längaombud 
”prickar” av vilka som närvarar. Kan man ej närvara skall det såklart även gå att utföra 
”sitt arbete” tidigare/senaste i anslutning till städdagen. 
 
Magnus Friberg, Norra Stommen 250 
 

Svar:  Samfälligheten får inte påföra avgift på städdagar, då detta är en frivillig åtgärd 

för att hålla ner den samfällda kostnadsbilden, samt att vi vill medverka till en 

ökad grannsamverkan och trivsel mellan samfällighetens medlemmar. 

 

7 Stänga ner analoga kabel -tv om  fiber installeras  
 
Om fiber installeras i stommen bör analoga kabel-tv utbudet (kanalpaketet) släckas ner 
och tv-kanaler får erhållas individuellt via fibernätet istället. Känns onödigt/dumt att i 
dessa dagar betala för analoga tv-kanaler med dålig bild när man kan få digital/hd bild 
via fiber (och individualiserat valt utbud). Räknar jag efter att kabel-tv kostar oss 3,6% 
av kvartalsavgift blir det för egen del en kostnad om ca 1000kr/år för analog kabel-tv 
som jag vid fiberindragning inte kommer att använda mig av. 
 
Magnus Friberg, Norra Stommen 250 
 

Svar:  De är klart med Härryda stadsnät, målet med att byta till fiberinstallation är att 
de skall vara färdigt tills att vårat befintliga avtalet upphör under hösten 2016. 
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8 Ändring av garagenummer för radhusen  
 
Med anledning av alla inbrott i radhus o garage så slog det mig en tanke härom 
veckan att det skulle vara ganska bra om numret på garagen ändras på något sätt så 
att de ej kan kopplas ihop med numret på radhuset? 
 
Detta är ju speciellt viktigt vintertid, när det ligger fullt med snö framför många garage 
som kan indikera på att ägaren kanske t.ex. är bortrest?  
 
Hur Förbo löst detta med sina garagenummer vet jag inte, men jag tror inte att man 
kan lista ut vilket garage som tillhör en viss lägenhet? 
 
Leif Andersson, Södra Stommen 52 
 

Svar :  Styrelsen har inte för avsikt att byta Garage nummer på garagen. Styrelsen har 

frågat Polisens representant i frågor gällande Grannsamverkansfrågor, Polisen 

har ingen statistik eller uppgifter på ett samband mellan likvärdigt garage och 

radhusnummer ger en ökad frekvens av inbrott. 
 

9 Beträffande lekplatserna i Stommen  
 
I området finns lekplatser vid de5 servicehusen och under årens lopp har dess 
förbättras med olika tillbehör såsom sandlådor, rutschkanor, bollplank, gungor, 
klätterställningar och lekstugor, allt inköpt av samfälligheten. Mycket av detta har 
iordningställts av radhusägarna. 
 
I Landvetter har påsenare tid kommunen även minskat på lekplatserna. I vårt område 
finns nu 5 lekplatser, varav 3 är fullutrustade och säkra enligt gällande bestämmelser. 
 
Lekplatserna underhålls av samfälligheten och finns i första hand till för områdets 
barnfamiljer men utnyttjas också av utomstående. Där jag bor, vid servicehus 5 har jag 
räknat att på vissa förmiddagar vistas mellan 10-30 barn med lärare från närliggande 
förskolor på lekplatsen och har roligt, vilket jag i sig tycker är trevligt även om ljudnivån 
är ganska hög. 
 
Jag föreslår, att samfälligheten äskar ett rimligt bidrag av kommunen för underhåll av 
våra lekplatser (så vitt jag vet har vi ej något bidrag nu). 
 
Bo Waller, Norra Stommen 268 
 
Svar:   Diskussion har förts med kommunen i frågan och Samfälligheten Stommen 

har fått erbjudande om ett engångsbelopp av 4000: - från Härryda Kommun. 

Styrelsen för Samfälligheten har avböjt erbjudande och fortsatta diskussioner 

kommer ta vid efter de att kommunens representant har varit i kontakt med 

respektive verksamhetschef på berörda förskolor. 
 

 


