
Motioner årsmöte 20 maj 2021 

 
 
 Motion 1 Från: Wala Abdel-Mohsen och Basem Al-Nabulsi  
Hej Styrelsen, Jag har haft en dialog med Emma som är ordförande. Torpsvängen 1A bor jag i och 
sedan vi flyttade in har man pratat om att man ska fixa till triangeln med buskar och några träd, 
sen ångra man sig och ville göra hälften till parkering och resten en lekyta. På ritningar jag har 
sett måste man ha det som en gräsyta och inget annat då vi inte har något i närheten av våra 
hus. Om man skulle göra om det till parkering, löser man situationen för Lindbacken kanske för 
ett par bilar men inte mer. Jag vill att man gör ett p-förbud runt triangeln eftersom barnen som 
bor runt om använder den som en lekyta. Triangeln; Buskar som planteras och 3 st träd spelar ej 
roll vad. 2-3 bänkar som man kan sitta på. 1 papperskorg. P-förbud och ha ett avtal med ett p-
bolag.  
Svar från styrelsen: Skyltar med parkeringsförbud runt triangeln kommer sättas upp. Ytan 
kommer sopas från grus våren 2021. Det finns ett förslag gjort av landskapsarkitekt på hur ytan 
kan designas, offerter kommer tas in på detta och kommer genomföras löpande när budgeten 
ger utrymme för detta, troligtvis helt färdigställt inom 3 års. Motionen beviljas  
 
 
Motion 2 Från: Jim Andersson, för styrelsen i Brf Eira  
Utgårdsvägen är dränerad med stenfyllt dike. Dräneringen är på den aktuella gatan förknippad 
med framförallt 3 problem.  
1. Postbilen kör ständigt i singlet så att det rivs upp med stora gropar som följd samt att stenarna 
trycks ut i planteringarna, på vägbanan och uppfarterna.  

2. Singlet, som ligger i direkt anslutning till planteringarna utgör dåligt stöd och där det är 
nivåskillnader glider marken sakta ned.  

3. Gatan ser halvfärdig ut.  
Styrelsen i Brf Eira önskar att dräneringstypen ändras till hårdgjord yta med brunnar och 

dagvattenledning.  

 

Svar från styrelsen: Detta är ett problem på alla gator i Lindbacken. Om detta skulle genomföras 

så görs det i hela området samtidigt eller i etapper, inte bara på en enda gata då det kräver 

helhetsingrepp med vattenavrinningen. Men det medför en kostnad i miljonbelopp så vi måste 

avvakta några år till så vi kan avgöra vad som är mest ekonomisk fördelaktigt samt vem som har 

ansvaret för att detta ska bekostas. Det pågår en dialog med Uppsala vatten om detta. Därför 

nekar vi motionen men har med ärendet i vår underhållsplan på 5 års sikt då något måste göras. 

Motionen avslås 


