
Motioner från medlemmar. 
 
Motion 1 
Jag har fått uppgift på att HSB Sjötungan har genomgått det vi har framför oss med våra 
garage. Min motion är därför att styrelsen bokar in ett möte med Sjötungans styrelse och 
inhämtar mer info om den proceduren de genomgått. 
  
Inskickad från: Anders Andrén, Rlg 286 
  
Svar på motion 1 
Styrelsen har redan varit i kontakt med styrelsemedlemmar från Brf Sjötungan och fått ta del 
av deras utmaningar.  
En kort sammanfattning från en av deras styrelsemedlem är: 
Vi i Sjötungan har runt 500-650 p- och garageplatser. Jag har för mig att det är runt 250-300 
garageplatser, fördelade på fyra garage. Garagen är i betong och uppförda på 60-talet. Det 
fanns ingen dränering och det var mycket fuktgenomträngning m.m.  
  
Sjötungan utredde tre olika alternativ: 1. renovera garagen rejält, 2. riva och bygga nytt, 3. 
försöka hitta en exploatör eller entreprenör att sälja till, som sedan skulle förse oss med 
garage i källarplan. En utvärdering landade i att 1 var mest kostnadseffektivt. 
  
Sjötungan hade flera olika konsultfirmor och entreprenörer för garagerenoveringarna. Två av 
garagen gick långt över budget och fick stora kvalitetsproblem med garantiärenden etc som 
vi fortfarande bråkar med. De två andra gick jättebra, kom in på budget och håller en mycket 
hög kvalitet. 
  
Skillnaden var att de två garagerenoveringarna som gick bra hade Stockholm Betongkonsult 
som konsult. Jag jobbar själv på ett konkurrerande konsultbolag i byggbranschen och har 
inga ekonomiska kopplingar till Stockholm Betongkonsult (snarare tvärtom), men vi i 
Sjötungan tyckte - och tycker fortfarande - att de var extremt duktiga. Ord kan inte beskriva 
så mycket jag rekommenderar Stockholm Betongkonsult för garagefrågor.  
  
Styrelsen anser att motionen är besvarad. 
 
Motion 2 
Om medlemmar röstar för att ge styrelsen rätt att sälja mark för exploatering vill jag att 
medlemmar även ska få bestämma hur mycket mark som ska säljas. 
  
Inskickad från: Johnny Pilblad, Rlg 85 
  
Svar på motion 2 
Hur mycket mark och vilken del av marken som kommer säljas kommer att beslutas i ett 
senare skede. Vid en eventuell försäljning av mark kommer det finnas flera alternativ som 
medlemmarna kommer kunna ta ställning till. 
  
Styrelsen anser att motionen är besvarad. 
  
Motion 3 
Renovering av lekplatser.  
Ex torg 7. Det finns en stuga "Krusbo" och en enorm sandlåda. Ingen gunga, ingen annan 
typ av lekinitiativ finns. 
Nedanför torg 7 finns ännu en stor sandlåda med någon form av snurrpinnar och en 
gungbräda har tagits bort pga nya planteringar. 



Förslagsvis se över att minimera sandlådor för att slippa kattproblematiken, kanske ersätta 
med gummimattor? 
  
Fler klätterställningar och mer kreativa lekplatser är ett stort önskemål då det är många barn i 
området. 
  
Inskickad från: Denice Ipsonius Hillerlöv RLG 124 
  
Svar på motion 3 
I Renlavsgångens samfällighetsförening stadgar står det att vårt ändamål är: ”tillsyn, 
underhåll, och skötsel av biluppställningsplatser och garage för bilar och cyklar samt 
körvägar och elektriska installationer till garagen”. Därmed är det utanför Renlavsgångens 
mandat, och styrelsen kan inte behandla detta. Detta är ASK som är ansvarig och förvaltar 
våra lekplatser, och borde lyftas där istället. 
  
Styrelsen avvisar motionen 
  
Motion 4 
Vart är alla papperskorgar?  
Ett motto som finns är "håll renlavsgången ren" och på Renlavsgången finns 1 st 
papperskorg placerad vid bron mot Lummergången. Varför finns det inte fler så vi lättare kan 
hålla rent? 
  
Inskickad från: Denice Ipsonius Hillerlöv, RLG 124 
  
Svar på motion 4 
Styrelsen instämmer att det finns för få papperskorgar i vårt område. I Renlavsgångens 
samfällighetsförening stadgar står det att vårt ändamål är: ”tillsyn, underhåll, och skötsel av 
biluppställningsplatser och garage för bilar och cyklar samt körvägar och elektriska 
installationer till garagen”. Därmed är papperskorgarna utanför Renlavsgångens mandat, och 
styrelsen kan inte behandla detta. Papperskorgarna är ASK eller kommunens 
ansvarsområde. Styrelsen föreslår att vederbörande tar kontakt med ASK eller Kommunen 
istället som får hantera frågan. 
  
Styrelsen avvisar motionen 

 
Motion 5 
Samfällighetsföreningen är ägare till en del saker/inventarier, bl a trädgårds-redskap, 
maskiner, lamineringsmaskin, (dator/skrivare?) och en del material för snickeri. 
Föreslår att styrelsen upprättar en inventeringslista/inventarieförteckning om vad som finns 
och var det förvaras eller vem som förvarar. 

 
Inskickad från: Maj-Lis Anderstedt, RLG 14 
 
Svar på motion 5 
Styrelsen yrkar bifall till motionen. 

 
Motion 6 
Återremittera punkt 9 och punkt 10 på stämman 22-05-12 
Vi föreslår att man återremitterar punkt 9.beslut om vägval enligt de fyra alternativ på 
åtgärder i garagefrågan samt punkt 10. beslut om huruvida styrelsen ska verka för att den 
gemensamt ägda marken på Renlavsgången (Tyresö Alby s:5) ska ägarförvaltas av 
samfällighetsföreningen samt att styrelsen ska utreda möjlighet till försäljning av markandelar 
i Tyresö Alby s:5, Alby GA då det finns för lite information för att kunna ta ett beslut i frågan. 



Medlemmarna behöver mer information samt korrekta belopp dvs offerter från seriösa 
aktörer för att kunna avgöra vilket val man ska välja i en sådan viktig fråga då detta beslut 
påverkar enskilda medlemmars boende såväl som områdets karaktär negativt. 

 
Inskickad av: Veronica Pyke Erston och Anders Erston, RLG 79 

 
Svar på motion 6 
Styrelsen förstår detta som ett yrkande i punkterna 9 och 10, och ska behandlas som ett 
sådant.  
I sak anser styrelsen motionen i rörande punkten 9 är besvarad med det egna yrkandet om 
återremiss. 
Rörande punkten 10 anser styrelsen att stämman ska bifalla styrelsens förslag.   
En marksamfällighet är ett sätt att tillsammans i en förening utöva ägarrättigheter av samfällt 
ägd mark. Vem som helst av delägarna kan begära detta. Att styrelsen ska verka för detta är 
ett sätt att säkerställa att ett beslut om föreningsförvaltning resulterar att 
Samfällighetsföreningen även omfattar marksamfälligheten.  
 
Att utreda möjligheterna för försäljning är just bara ett sätt att undersöka möjligheterna. 
Motion 7 
Ändra dagordningen på stämman 22-05-12 
Vi föreslår att dagordningen ändras på stämman 22-05-12 så att punkt 11. övriga 
framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna kommer före punkt 9. beslut 
om vägval enligt de fyra alternativ på åtgärder i garagefrågan. 
Det är lämpligt att gå igenom motionerna innan man ska rösta, för att se om det finns 
andra förslag eller synpunkter på alternativ 9A-9D i punkt 9.beslut om vägval enligt de fyra 
alternativ på åtgärder i garagefrågan. 

 
Inskickad av: Veronica Pyke Erston och Anders Erston, RLG 79 

 
Svar på motion 7 
Styrelsen förstår detta som ett yrkande i punkten 5 (fastställande av dagordning), och ska 
behandlas som ett sådant. I sak är det självklart att synpunkterna ska kunna framföras under 
beslutspunkten. 
Motion 8 
Inte sälja delar av Renlavsgången pga tidigare avslag. 
Vi föreslår att man inte går vidare med frågan att sälja delar av Renlavsgångens mark. Detta 
då en annan garagesamfällighet i Krusboda ansökt om lantmäteriförrättning för några år 
sedan. Förrättningen fick läggas ned pga överklagande och garagesamfälligheten fick betala 
kostnaderna för detta, överstigande 100 000 kr. Pengar som hellre kan läggas på garagen. 

 
Inskickad av: Veronica Pyke Erston och Anders Erston, RLG 79 

 
Svar på motion 8 
Styrelsen förstår detta som ett yrkande i punkten 9 (beslut om vägval), och ska behandlas 
som ett sådant. I sak anser styrelsen motionen besvarad med det egna yrkandet om 
återremiss.  
  
Motion 9 
Hej, 
Då garargefrågan, som hade ett informationsmöte den 19 april, innebär mycket stora 
konsekvenser för samtliga fastighetsägare behövs mer tid till analys av, hittills, framtagna 
alternativ. 
Jag anmodar därmed om att punkt 9 och 10 i förslag till dagordning utgår från 
föreningsstämman den 12 maj 2022. 



 
Inskickat av: Anne-Lii Meema-Steinholtz, RLG 95 

 
Svar på motion 9 
Styrelsen förstår detta som ett yrkande i punkten 5 (fastställande av dagordning), och 
behandlas som ett sådant.  
  
I sak anser styrelsen motionen i rörande punkten 9 är besvarad med det egna yrkandet om 
återremiss 
Rörande punkten 10 anser styrelsen att stämman ska bifalla styrelsens förslag.   
En marksamfällighet är ett sätt att tillsammans i en förening utöva ägarrättigheter av samfällt 
ägd mark. Vem som helst av delägarna kan begära detta. Att styrelsen ska verka för detta är 
ett sätt att säkerställa att ett beslut om föreningsförvaltning resulterar att 
Samfällighetsföreningen även omfattar marksamfälligheten.  
 
Att utreda möjligheterna för försäljning är just bara ett sätt att undersöka möjligheterna. 

 
Motion 10 
Vi upplever att informationen om vad de olika alternativen kring parkeringsfrågan innebär är 
bristfällig och svår att förstå. Vi anser oss inte kunna fatta ett välgrundat beslut om vad vi ska 
rösta på. Därför föreslår vi att skjuta på omröstningen tills klargörande fakta kring 
omständigheterna är framlagda.” 

 
Inskickat av: Clara och Markus Dencker, RLG 83. 

 
Svar på motion 10 
Styrelsen förstår detta som ett yrkande i punkten 9 (beslut om vägval), och ska behandlas 
som ett sådant. I sak anser styrelsen motionen besvarad med det egna yrkandet om 
återremiss.  
 


