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HSB Bosfads rättsfö ren i n g
Porkala nr 249 i Stockholm
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Mall för motion tiil Brt Porkalas stämma
Fyll i motionen direkt i PDF-filen, eller skriv ut och fyll i för
hand. Den ifyllda motionen lämnar du till Föreningskontoret,
Sibeliusgången 34, eller postar till BRF Porkala, Box 6002,
164 06 Kista. Du kan inte skicka motionen som e-mail. Kom
ihåg att underteckna motionen!

namn:

Hemadress:

Underskrift av
motionslämnaren:

Motionslämnare, Henrik G Sadath Lägenhetsnr: 194

Sibeliusgången 38
Telefonnr: 0735091827
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Förslag till
beslut:

Vad ska stämman besluta, för aft styrelsen ska kunna lösa problemet, eller genomföra din
idö? Skiv förslaget som en "aff-safs" (t.ex. "aft stämman beslutar att föreningen ska köpa en
släpvagn och uppdra till styrelsen att ordna det praktiska och besluta om hyreskostnad").

Motionsrubrik: Fastighetsboxar

Bakgrund: Förklara vilket problem, eller vilken id6, som gör aft du skriver denna motion. Ta bara med ett
problem eller en id6 per motion (eft exempel: "Det skulle vara bra om föreningen hade en
bil-släpvagn som medlemmar kan hyra till ett lågt pris").

Det skulle vara bra om bostadsrättsföreningen hade möjlighet att utreda om fastighetsboxar i entr6
Nya moderna lägenheter byggs sällan med brevinkast på dörren utan endast med fastighhetsbox.
Myndigheten Post & telestyrlesen bedömer att säkerheten mot buller, inbrott och brand ökar om
föreningen väljer fastig hetsbox.

Om funktionshinder, ålder eller att annan anledning foreligger säger riktlinjerna enligt PTSSF
2008:06 har posten fortsatt skall delas ut vid dörr.

Bör också utredas om fastighetsboxar skulle minska otillåten andrahandsuthyrning av lägenheter

Att styrelsen beslutar ta in en konsult som kan ge rekommendationer om fastighetsboxar bör
införas i bostadsrättsförening Porkala.

På baksidan finns komplefterande information, t.ex. ritningar eller bilder (= markera rutan ) Stvrelsens

utlåtande redovisas i föreninqens medlemstidning Porkalen inför stämman. och ståmmobeslutet redovisas i

stämmoprotokollet.
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