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Motioner till årsstämma 2022 
 
Motion 1 – Staket runt sopkärlen mellan Lagmansbacken 9 och 11 
Hildegunn Fjeldstad, Lagmansbacken 9, Lgh 0903 

BAKGRUND 
Jag tycker vi skall ha staket av en högre variant även på sidorna utav sopkärlen, annars kommer vi 
inte att minska springandet mellan husen och ner mot torget. Om inte staketet tillräckligt högt 
kommer människor bara kliva över, och fortsätta springa mellan husen. Till exempel i dag på 
förmiddagen var det typ 10 olika springandet mellan husen, och dessa var alla vuxna människor. 
Detta är besvärligt för oss som har balkong längst ner. En sak till också. Tidigare den här veckan var 
det också några ungar som kastade stenar på fönstren till alla på markplan. Dessa människor måste 
vi också förhindra att springer mellan husen och förstör våra fastigheter. 

FÖRSLAG PÅ LÖSNING 
Staket av en högre variant även på sidorna utav sopkärlen (mellan Lagmansbacken 9 och 11). 

 

Motion 2 – Gräsmatta/plantering mellan Lagmansbacken 9 och 11 
Hildegunn Fjeldstad, Lagmansbacken 9, Lgh 0903 

BAKGRUND 
Jag vet dom försökte för 2 år sedan att fixa så det skulle bli gräsmatta i sluttningen mellan 9an och 
11an och hela vägen ner till torget. Detta har resulterat i jord och grus utan några gröna ytor. Detta 
är också et resultat av springandet som gör att inget vill växa där. Vem ansvarar för detta område? 
Vi vill ju ha det snyggt omkring. 

FÖRSLAG PÅ LÖSNING 
Gräsmatta/plantering mellan Lagmansbacken 9 och 11 samt i sluttningen ner till torget. 

 

Motion 3 – Problemet med vidöppna portdörrar 
Hildegunn Fjeldstad, Lagmansbacken 9, Lgh 0903 

BAKGRUND 
Dörrarna i porten som står öppna jämnt. Vad med dom som är husombud? Vad är deras uppgifter? 
Finns det möjligheter att fixa så dörren stängs automatisk efter typ någon minut? Annars måste vi 
få till en vaktordning i varje hus som ser till att alla dörrar är stängda, och kolla att inget är stoppat in 
i låsen. 

FÖRSLAG PÅ LÖSNING 
Ge husombud ansvar för att stänga portdörrar eller få till en vaktordning i varje hus som ser till att 
alla dörrar är stängda och kolla att inget är stoppat in i låsen. 


