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Motioner/propositioner Årsstämman 2021

1. Proposition angående fordonstrafik inne i bostadsområdet
Vid årsstämman 2019-11-07 bestluades bifall till motion om hinder vid ut-/infart vid
trädgårdscontainern. Under sommaren 2020 prövades på olika sätt att med hjälp av olika hinder få
trafiken att välja annan väg. Tyvärr med resultat att vissa trafikanter inte respekterade hindren och
trafiken ökade vid andra passeringar samt att fordon tvingades backa inom området.
Antalet bilar som kör in på området måste bli färre, farten bli lägre och därmed säkrare framfart.
Styrelsen vill också, så långt det är möjligt, undvika att ha backande fordon och ha parkerade
fordon som utgör hinder och skymd sikt.
Styrelsen föreslår att beslutet från stämman 2019-11-07 rivs upp och att styrelsen får förtroendet
att vidta lämpliga åtgärder för ett säkrare och lugnare trafikbeteende i området.
Styrelsen BRF Hartassen, Thomas Wallgren ordförande

2. Motion angående fyrverkerier
Efter den senaste nyårsafton måste jag reagerar på detta vansinne.
Vi var inte hemma själva utan våra grannar har fått ta allt obehag som detta för med sig både för
människor och djur. Ett flertal individer hade samlats utanför samlingslokalen H202A där flera
fyrverkerilådor tänds på.
Förslag: Ett totalförbud mot alla fyrverkerier inne på våra gårdar
Ulf Eriksson och Viviann Asplund H117
Ing-Marie Fjellner H142, Kerstin Karlsson H143
Styrelsens yttrande: Föreslår bifall

3. Motion angående rökning på uteplatser
Idag finns regler för hur man använder grillar vid o på uteplatser några sådana regler finns inte är
de gäller rökning. Om du bor ovanför en rökare så blir de ett problem ex. du kan inte ha
balkongdörren öppen eller sovrumsfönstret öppet som du vill samt att rök kommer även in genom
ventilerna under fönstren
Ett exempel kl 00 höll just på att somna och tobaksrök kom in genom ventilerna under fönstren.
Har pratat med berörd individ och får till svar ”jag gör som jag vill”.
Bor man då på rätt ställe, att stava till ordet hänsyn när vi bor som vi gör är ju en självklarhet för
dom allra flesta. Det kan ju inte vara rätt att man ska behöva plugga igen ventilerna under fönstren
för att få en god sömn.
Förslag: Förbjuda rökning minst 6 meter från husväggen. Rök stiger enligt naturlagarna.
Ulf Eriksson och Viviann Asplund H117
Styrelsens yttrande: Föreslår bifall men till samma regler som för grillning, d v s 3 m från fastigheten
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4. Motion angående Huskurage
Våld i nära relation är klassat som ett folkhälsoproblem och en epidemi av WHO samt av
Världsbanken. Polisanmälningar för våld i nära relation mot både kvinnor och män ökade ytterligare
under 2020 (Polisen, VUP, statistik anmälda misshandelsfall i nära relation 2020)
Grannar är ofta de enda som kan se. Höra och upptäcka både barn som far illa och vuxna som
utsätts. Att inte titta bort, utan istället berätta om sin oro och fråga om våld eller utsatthet kan göra
skillnad. Att berätta att en finns där om det skulle vara något och att alltid agera vid akut oro genom
att knacka på, ringa polis och ta hjälp av flera grannar är något som inte bara får slut på våldet just
där och då, utan det kan också vara startskottet på möjligheten att söka hjälp och att ta sig ut. Det
kan faktiskt vara skillnaden på liv och död.
Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa våld mot närstående.
Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage ökar för att få fler att agera vid oror för att
någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att
kontakta socialtjänst är vad du som granne kan göra för att bidra till ökad trygghet och minska
utsatthet i huset eller i grannskapet där du bor.
Bostaden i Umeå har redan infört detta för sina boenden och det vore hedrande för en
bostadsrättsförening av vår fantastiska kaliber att även vi tar ställning mot våld i nära relation med
lite huskurage.
Förslag: Jag föreslår att årsmötet beslutar:
- att anta policyn för Huskurage
- att uppdra åt styrelsen att införa Huskurage för Brf Hartassen innan nästa årsmöte genom att sätta
upp policyn i gemensamma lokaler samt informera boende via lämpliga kanaler. Hjälp i arbetet och
material finns via huskurage.se
Johan Svedberg, H86

Styrelsens yttrande: Föreslår bifall

Se nästa sida om Huskurage
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