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1. Belysning ger trygghet 
 
Efter separering av radhusens grindbelysningar saknas strömförsörjning till 
gångvägsarmaturen på södra förrådsgaveln, Södra Stommen 37. Med hänvisning till 
kursiverad rubrik ovan hemställer vi om en ny belysningsarmatur mellan den befintliga utanför 
Södra Stommen 39 (lekplatsen Sl) och gångvägen parallell med länga LI, söder om Stommen-
området.  
 
Landvetter 2021-02-26  
Rose-Marie & Bo E Svensson  
Södra Stommen 39  
 
Svar: Styrelsen hänvisar till den enskilde boende att besluta om sådan lösning. 
Representanter från styrelsen kommer att ta kontakt med berörda boende.  
 
 
2. Motion om individuell mätning av tappvarmvattnet 
 
Jag vill att vi på årsstämman 2021 tar ställning till om det är läge att installera individuell 
mätning på tappvarmvattnet nu.  
 
Mina egna argument är följande: 
 
1) varmvatten är en rörlig kostnad, och som boende ska man kunna påverka sin 
månadskostnad. Att kunna påverka sin månadskostnad höjer också värdet på våra fastigheter. 
2) det är troligen högst varierad förbrukning, dvs småförbrukare betalar för storförbrukare 
3) totalt sett är det sannolikt att vi slösar med varmvatten eftersom kostnaden är dold 
 
/Eva Gustafsson, Norra Stommen 220 
 

Svar: Styrelsen ställer sig positiv till motionen. 2021 kommer fokus att ligga på 
värmeprojektet och frågan om individuell mätning kommer därför att hanteras efter 
genomförd renovering av fjärrvärmesystemet.  
 
 
3. Motion om byggdag 
 
Precis som vi har en städdag så tycker jag vi kan införa en byggdag för upprustning av våra 
garage (de som vi i samfälligheten har). Vissa garage, bland annat vårat, är under all kritik och 
stinker mögel. Detta letar sig in i bilen och vi överväger att inte ställa vår bil där längre pga 
hälsoskäl.  
Jag har förstått att det är många med oss som har samma problem.  
Då det oftast är själva arbetet och inte materialet som kostar pengar bör man från 
samfällighetens håll kunna bistå med material så sköter vi medlemmar bygget. Antar att det 
bara är byte av reglar och gipsskivor som behövs. Detta jobb behövs inga byggnadsingenjörer 
och utbildade snickare för att utföra. Möjligtvis kanske en elektriker för att fixa elen om det 
sitter sådan monterad, men vi har säkerligen många elektriker boende i området också som 
kan vara behjälpliga. 
 
Mvh 
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Fredrik Persson 
Södra Stommen 114 
Svar: Styrelsen bifaller och vänder tillbaka frågan till våra boende om att skapa en 
”byggpool” med intresserade personer som kan tänka sig att genomföra enklare 
upprustning av vårt område.  
 
4. Motion till årstämman 
 
Sedan en längre tid tillbaka har verksamhetsberättelsen EJ angett en klar bild på styrelsens 
hela sammansättning med namn på ledamöter och deras ansvarsområde för det gångna året. 
Däremot finns angivet ett förslag på namn för omval eller nyval till nästa års styrelse i kallelsen 
till årsstämman. Det är ju kutym att nämna dessa styrelseuppgifter i verksamhetsberättelser 
och dessutom i vårt fall en bra information för radhusägarna. Såvitt jag vet finns i styrelsen 
följande poster: ordförande (väljs av stämman) sekreterare, kassör och ansvariga för bygg, 
energi och mark och miljögrupper, arbetsledning och nu efterlyser valberedningen en person 
för administration.  
Jag föreslår således, att verksamhetsberättelsen upptar hela styrelsens sammansättning med 
namn och ansvarsområde för det gångna året.  
När den nya styrelsen konstituerar sig, bör vi radhusägare även informeras snarast om de nya 
uppgifterna.  
 
Bo Waller  
Norra Stommen 268  
 
Svar: Styrelsen ställer sig bakom motionen och bifaller. 

 


