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HSB Bosfads rätBförening Mall för motion till Brt Porkalas stämma
pOrkala nr 24g i StOCkhOIm Fyll i motionen direkt i PDF-filen, eller skriv ut och ffll iför

hand. Den iffllda 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!

Motionslämnare, Henrik G Sadath
namn:

Hemadress: Sibeliusgången 38

Lägenhetsnr:

Telefonnr:

194

0735091827

Underskrift av
motionslämnaren:

'Lözz -o 3-lt

Motionsrubrik: Sot-ceiler

Bakgrund: Förklan vilket prcblem, eller vilken idö, som gör att du skrtver denna motion. Ta ban med eft
prcblem eller en idö per motion (eft exempel: "Det skulle van bm om föreningen hade en
bil-släpvagn som medlemmar kan hyn till eft lägt pis").

Vid framtagningen av ny energideklaration 2018 rekommenderades föreningen att investera i bland
annat sol-celler. Bedömningen gjordes dock att det inte var aktuellt.

Bostadsrättsföreningen har 2O2l tagitfram en hållbarhetsplan för att klara miljömålen. Styrelsen
jobbar aktivt med att minska för exempel el-föörukning ivåra armaturer varför en omprövning att
investera i sol-celler åter kan vara aktuellt.

HSBs centralorganisation genomförde2O2O-O4-24 ettwebbinarium som finns tillgängligt vid
www.hsb.se/nyheter/solceiler-till-bostadsrättsföreningen. Effekten skulle bli att vi sätter en synlig
markör att vijobbar aktivt med dessa frågor.

Möjligen skulle det också göra att vi inte blir lika beroende av variationer på el-priset.

Förslag till
beslut:

Vad ska stämman besluta, för aft sfyrelsen ska kunna lösa prcblemet, eller genomfön din
idö? Skriv föNaget som en "aft-sats" (t.ex. 'aft stämman beslutar attföreningen ska köpa en
släpvagn och uppdn till styrelsen aft ordna det praffiiska och besluta om hyreskostnad").

Att stämman ger styrelsen att noga utreda om investering i sol-celler kan vara aktuellt med
antingen HSB eller extern konsult.

Pä baksidan finns kompletterande information, t.ex. itningar eller bilder (-- marken rutan ) Stvrelsens

utlåtande redovisas iföreninqens medlemstidnino Porkalen inför stämman. och stämmobeslutet redovisas i

stämmoprotokollet.
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