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HSB Bosfads rättsfö re n i n g
Porkala nr 249 i Stockholm

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 motionenl

namn:

Hemadress:

Underskrift av
motionslämnaren:

Motionslämnare, Kazimierz Koziarz Lägenhetsnr: 092

Sveaborgsgatan 14
Telefonnr: 0737531692
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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 "aft-sats" (t.ex. "att stämman beslutar aft föreningen ska köpa en
släpvagn och uppdra till styrelsen aft ordna det praffiiska och besluta om hyreskostnad").
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Motionsrubrik: Hydrauliska pollare
2022 t]3- 3 0
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Bakgrund: Förklara vilket problem, eller vilken idö, som gör aft du skriver denna motion. Ta bara med ett

problem eller en id6 per motion (ett exempel: "Det skulle vara bra om föreningen hade en
bil-släpvagn som medlemmar kan hyra tillett lägt pis").

Passering av automatiska pollarna med bil kräver mycket uppmärksamhet, eftersom de saknar
signalering av kommande lyft. lnte så underligt att oavsiktliga kollisioner inträffar då och då. Varje
fall innebär väldiga kostnader för båda inblandade parter plus längre funktionsavbrott.

En av pollarna är placerad för nära trapphusutgången Sveaborgsgatan 18-24 (mot gatan), som ofta
används av invånarna. För bilar som lämnar Porkala området och stannar före pollaren är uppsikt
mot utgångsdörren helt skymd av en vägg. Föraren kan följa alla regler rätt men ändå kan vara
tuungen att stanna just över pollaren, när t.ex. barn plötsligt springer ut. Stopp p.g.a. blockering av
vägen känns riskabelt, såvida pollaren inte är utrustad med en fordonsgivare. Är det verkligen så?
I alla fall, om en kollision/olycka skulle uppstå där, vi riskerar stora skadestånd, om en skicklig jurist
kunde bevisa att vår anläggning inte följer alla säkerhetsregler.

Att stämman beslutar om byte av hydrauliska pollare mot automatiska fällbara vägbommar med
ljussignalering. De ger mer tydlig information om själva avspärrningen och pågående funktionen.
De är billigare och eventuella reparationer är enkla. Mindre risk, stress och kostnader för alla.

Föreningen ska också välja rätt placering av bommarna för att säkerställa god uppsikt över all
gångtrafik. Passering av automatisk spärr med bil får absolut inte vara risk för förbigående
personer.

V På baksidan finns komptefterande information, t.ex. ritningar etter bitder (= markera rutan ) Stvrelsens

utlåtande redovisas i föreningens medlemstidninq Porkalen inför stämman, och stämmobeslutet

stämmoprotokollet.
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Husutgång Sveaborgtgatan L8-2q. Dörren syns inte från förarplats

Husutgång Sveaborgtgatan 78-24. Gående har företräde före bilar här.

Men, kommer pollaren att vänta tills bilen ovanpå släpper fotgängare fram?


