
Motion 1 - Återvinning. 

2022-01-24 

 
Hej! 

Jag hörde på nyheterna att regeringen har på förslag att avveckla återvinningskärl och i stället ha 

återvinning i "hushållsnära" lokaler. Vad de nu menar med det...  

Återvinningsstationen ska bort – ersätts av kärl i källaren - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio 

 
Jag tycker själv att vi i området redan har hushållsnära avstånd till soplämning och återvinning vid 

garaget. Det fungerar bra och är praktiskt. 

Om alla återvinningsstationer (som den vid järnvägsbron) tas bort blir det minst sagt komplicerat att 

lämna in återvinningen för oss som inte använder bil. Jag vill fortsätta att återvinna eftersom jag är 

mycket mån om miljön och vill återvinna och återanvända så mycket som möjligt. Min önskan är att 

"vår" återvinningsstation kompletteras med de kärl som fattas, dvs de som idag finns nere vid 

järnvägsbron. 

 
Förslag till årsstämman:  

OM regeringens förslag går igenom och återvinningsstationen vid järnvägsbron tas bort: Att vi 

fortsätter ha återvinningskärl för området och att dessa kompletteras med kärl för plast, 
batterier, kartong och metall. 

 

Hälsningar 
Titti Wentzel 

Timotejvägen 119 

Styrelsens svar på motion 1 återvinning. 

Styrelsen anser att vi inte riktigt kan behandla denna fråga som en motion då det handlar om 

en problematik som ännu inte finns. Utrymme för källsortering av hushållsavfall från 

radhusen ingår i gemensamhetsanläggning Rotebro GA:1 och därmed i styrelsearbetet. Om 

frågan blir aktuell tas hänsyn till detta förslag och alla andra omständigheter vid 

styrelsearbetet för denna anläggning. Styrelsen föreslår att motionen avslås i år. 

 

Motion 2 och 3 – Laddplatser, gästparkering 

2022-01-17 

Hej! Jag har två motioner till årets stämma: 

 

1. Skapa fler laddplatser till elbilar. Allt fler kommer att köpa elbil och behovet av laddplatser kommer 

öka. 
 

2. Ändra parkeringsreglerna. Det kan t.ex vara två timmar kl 8-16 vardagar, övrig tid fri parkering. 

Gästparkering bör vara kostnadsfri kvällar och helger! 

 

 

Hälsningar Erika Hallerdal, Timotejvägen 20 

https://sverigesradio.se/artikel/mindre-sopcontainrar-i-kallaren-ska-oka-atervinningen


 

Styrelsen svar på motion 2 laddplatser 

Styrelsen välkomnar feedback. Styrelsen utvärderar situationen löpande och om alla 

laddplatser skulle bli uthyrda kommer vi börja undersöka förutsättningarna för att bygga fler. 

Styrelsen hänvisar till att styrelsen har mandat att bestämma över parkeringsfrågor eftersom 

parkeringen ingår i anläggningsbeslutet och förvaltningen av parkeringen utgör en stor del av 

styrelsearbetet. Det är inom styrelsearbetet som beslut tas i frågan huruvida fler platser skall 

byggas och hur många. Styrelsen måste då ta höjd för sådana byggnationer i budget och ta 

med det i underhållsplanen. Styrelsen föreslår att motionen avslås med hänvisning till 

ovanstående redogörelse om styrelsearbetet. 

För svar om gästparkering, var god se längre ner. 

 

Motion 4 – Gästparkering 

2022-01-24 

 
Something has to be done about the parking fees for guests they are too high, we need a system for 

guest parking that our guests do not need to pay high fees.  

 

Thank you  
 

Joshua Houpt 
Timotejvägen 16 

 

För svar om gästparkering, var god se längre ner. 

Motion 5 – Gästparkering 

2022-01-24 

Hej har bott här sedan sommaren 1974 då alla platser var gratis till i dag då 12 timmar gästparkering 

kostar som en månadskostnad utan el, vilket har gjort att alla platser är fullbelagda, är det inte rimligt 

att justera kostnaden. Som exempel så betalar jag för de första 5 timmarna/dygn när jag besöker sonen 
i Älvsjö, och står gratis i 16 timmar när jag besöker min sambo men kostnaden för henne att besöka mig 

blir runt 1000 kronor/helg. Vill ändå inte vrida klockan tillbaka då alla kunde stå mer än en vecka gratis 

men priset är horribelt så ser fram emot att öka gratis tiden från 2 till 4-6 timmar så att gästerna hinner 

få en fika. 

Göran Carlsson 

Timotejvägen 28 

 

För svar om gästparkering, var god se längre ner. 



Motion 6 – Gästparkering 

2022-01-27 

Hej! 

Jag önskar att man tar upp frågan om gästparkeringar igen. Det måste kunna gå att ha gäster på besök 

mer än två timmar. Det är många som har familj och vänner som kommer långväga. Om man måste ha 

p-tid eller avgift föreslår jag att man har det på måndag - fredag på dagtid, t.ex 8-16.  

Med vänliga hälsningar  

Janina Brodin (49) 

För svar om gästparkering, var god se längre ner. 

Motion 7 – Gästparkering 

2022-02-05  

Då jag anser att det inte är rimligt med de parkeringsregler som samfälligheten har idag är mitt förlag 

att: 

Det kan vara en kostnad dagtid mellan ca 0800-1600, övrig tid måste vara kostnadsfri. 

Det är ju orimligt att man inte ska kunna ha vänner på besök kvällar och helger utan avgift. 

Mina ungdomars vänner kommer inte ens hit för det är avgift. 

 

Helt galet, detta måste verkligen ses över av styrelsen! 

 

Med vänlig hälsning, 

Maria Bogren 

Timotejvägen 67 

För svar om gästparkering, var god se längre ner. 

Motion 8 – Avgifter för gästparkeringar 

2022-02-26 

Det är mycket bra att styrelsen har infört ett system med avgift på gästplatserna.  

Vi föreslår att styrelsen ser över avgiftsstrukturen. 

Två saker bör förbättras; 

1. Förläng den tid som man får stå gratis till 4 eller 5 timmar. Det känns väldigt ogästvänligt att 

behöva be sina gäster gå och flytta på bilen innan middagen är uppäten. 

 

2. 12 kr/timme dygnet runt är på tok för mycket. Inför ett tak, kanske 80 eller 100 kr.  

Margareta och Tommy Nylén 

nr 116 

 



Svar på motioner 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Gästparkeringen. 

Det har inkommit flera mejl angående gästparkeringen där man önskar att frågan tas upp som 

motion på årsmötet. Detta svar avser dessa 6 motioner gemensamt. 

Liksom svaret på motion 2 om laddplatser, så hänvisar styrelsen till att styrelsen har mandat 

att bestämma över parkeringsfrågor eftersom parkeringen ingår i anläggningsbeslutet och 

förvaltningen av parkeringen utgör en stor del av styrelsearbetet.  

Styrelsen föreslår därmed att årsstämman avslår alla motioner med hänvisning till att 

förvaltningen av parkeringsanläggning ingår i styrelsearbetet och styrelsen behöver kunna 

vara beslutsförande i frågan.  

Då nuvarande styrelsen välkomnar feedback och förslag från våra medlemmar så kan vi svara 

på parkeringsfrågor då tillfället finns vid årsstämman.  

 


