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Motion nr 1 
 
Avseende byte av björkar på innergården mot cypresser och/eller tujor. 
 
Motion inskickad av Ann Westerlund Arian 
 
Hej! 
 
Motion inför årsstämman 21/4 2009: 
 
Jag föreslår att vi tar bort björkarna på vår innergård och ersätter med cypresser eller tujor 
istället. Då slipper vi mycket björkpollen (många barn slipper detta vid vår nya lekplats!), vi 
slipper kratta löv på hösten, allt frömjöl som flyger in överallt, och vi får gröna träd på 
gården åter om! 
 
[Ann Westerlund Arian’s originalhandling förvaras i styrelsen arkiv] 
 
Styrelsens yttrande 
 
Inför 2009 års stämma kontaktade styrelsen HSB Mark och Trädgård som säger att 
innergården består av för mycket berg och för lite jord för att det skall vara rätt förutsättningar 
för cypresser och/eller tujor att överleva. HSB Mark och Trädgård avråder därför från att 
plantera dessa växter på innergården. 
 
Efter återremiss till styrelsen har frågan tagits upp igen med nuvarande markskötaren som är 
Växthuset Utveckling AB. Deras bedömning är att det sannolikt inte finns tillräckligt 
planteringsdjup och att tujor och/eller cypresser därför inte kommer att överleva på 
innergården. 
 
 
Styrelsens förslag 
 
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen 

Bilaga 2
Årsstämma 2010-04-27



Motion 2 
 
Avseende flaggstång på gården 
 
Motion inskickad av Edna Grönvoll 
 
Hej. 
 
Jag vill ge ett förslag till stämman om att köpa in en flaggstång till gården. 
 
För det första ser det mer hemtrevligt ut för de boende med en flagga på gården. 
För det andra är det trevligt för gäster att bli välkomnade in på gården av en flagga. 
 
Jag kontaktade en flaggfirma som gav förslag till bl a plats, typ av stång och stånglängd. 
Dessutom, förutom att de hade ett fast pris för allt så är stången så gott som underhållsfri. 
Allt som allt, inkl montering, stång och flagga, skulle detta kosta (inkl moms): 
10215 SEK med utvändig lina på stången; 
alt. 
12290 SEK med vevmekanism (invändig lina) på stången. 
Vimpel kostar 150 SEK extra. 
 
Kom ihåg att detta gällde bara detta företag. 
 
Jag anmäler mig frivilligt att året om sköta om flaggan och flaggstången. 
 
Vänligen 
 
/Edna Grönvoll 
lgh 0026 
 
[Edna Grönvolls originalhandling förvaras i styrelsen arkiv] 
 
Styrelsens yttrande 
 
Styrelsen anser att en flaggstång kommer att pryda gården och att det finns ekonomiskt 
utrymme att anskaffa en flaggstång. 
 
Styrelsens förslag 
 
Styrelsen föreslår stämman att tillstyrka motionen. 
 
 

Bilaga 3
Årsstämma 2010-04-27



Motion 3 
 
Avseende fällning av träd vid uteplatserna på innergården 
 
Motion inskickad av Marianne Holmgren 
 
Motion 2010-02-08 
 
Fäll samtliga träd, som står utanför varje uteplats. 
 
Dessa träd är vackra ungefär 1 vecka per år och för resten ser dom bara för anskrämliga ut. 
Ska det vara något som pryder gården så finns det många andra träd och buskar som är 
vackra under längre period. 
 
[Marianne Holmgrens originalhandling förvaras i styrelsen arkiv] 
 
Styrelsens yttrande 
 
För varje träd som tas bort bör det ersättas med ett nytt träd. Styrelsen anser därmed motionen 
besvarad. 
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