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STYRELSENS KOMMENTARER TILL MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 

Scannade kopior av samtliga motioner finns i slutet av detta dokument. 

1 AVFALLSHANTERING PÅ GRANKOTTEVÄGEN 

Motionären föreslår: 

”En utredning kunde göras vad det skulle kosta att ha ett gemensamt 
insamlingssystem – t ex underjordsbehållare i anslutning till parkeringsplatsen 
eller garageinfarten?” 

1.1 STYRELSEN KOMMENTARER 

• Samfällighetsföreningen har inte ansvar för att utreda och/eller ändra 
på avfallshanteringen i området. 

1.1.1 KOMMENTARER TILL MOTIONÄRENS FÖRSLAG: 

Styrelsen kan assistera med praktiska erfarenheter från när Lidingö stad 
stoppade sophämtning vid 47 fastigheter inom området om motionären (eller 
andra på Grankottevägen) kan undersöka intresset för en gemensam lösning 
där anslutningsgraden skulle bli 100 %. 

1.1.2 RELATERAT TILL LIDINGÖ GA:40 OCH MOTIONÄRENS FÖRSLAG: 

• 2014 skrev Lidingö stad till de 47 fastighetsägarna och meddelade att 
hämtning av avfall vid tomterna inte kunde göras vid Kron-, Bark-, Stam- 
och Stubbstigen pga Arbetsmiljöregler.               
(Den avgörande punkten för att det var en Arbetsmiljöfråga var 
avsaknaden av vändplan vid dessa stigar och att sopbilen inte får backa 
så lång sträcka enligt Arbetsmiljöregler). 

• Lidingö stad föreslog lite olika lösningar: 
o  De boende skulle på tömningsdag själva flytta sina kärl till 

Ekkronevägen. 
o   Gemensam uppställningsplats för kärl vid Ekkronevägen. 
o   Kärlskåp vid Ekkronevägen. 
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• Dåvarande styrelse konstaterade att detta inte var en fråga för 
samfällighetsföreningen.  
Istället bildades en mer eller mindre självutnämnd grupp som 
koordinerade hanteringen av frågan med en representant från varje 
berörd stig. 

• De 47 fastighetsägarna beslöt att gå på Kärlskåpslösningen och Lidingö 
stad krävde att skåpen skulle stå på tomtmark – inte på stadens mark. 
De 47 fastighetsägarna gick ihop och inköpte kärlskåpen.        
Senare för att klargöra juridiskt ansvar skapades Lidingö GA:40 för 
skåpen som står på föreningens tomter. 

1.2 STYRELSENS FÖRSLAG 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

Inget hindrar dock att motionären eller någon annan på Grankottevägen 
undersöker intresset för en gemensam lösning av avfallshanteringen. (Se även 
punkt 1.1.1). 
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2 MOTION OM LÅSBARA LUCKOR VID KÄRLSKÅP 

Motionären föreslår: 

”- att samfälligheten byter till låsbara luckor på de gemensamma sopkärlen.” 

2.1 STYRELSENS KOMMENTARER 

Styrelsen noterar att denna motion rör Lidingö GA:40, vilket innebär: 

• att enbart de 47 fastighetsägarna vid Kron-, Bark-, Stam- och 
Stubbstigen har rätt att deltaga i beslutet samt 

• att om de beslutet blir att byta luckor, så delas kostnaden mellan dessa 
47 fastigheter. 

Styrelsen har gjort en snabbutredning av kostnaderna för ett utbyte och den 
ligger mellan runt 50 och 60 tusen kronor eller mellan cirka 1,100 och 1,300 
kronor per fastighet. 

Styrelsen känner inte igen beskrivningen ”…att vi boende på gatorna kan få 
ökad kostnad. …”, även om styrelsen noterat att luckorna vid Kronstigen 
försetts med text att det är privat enbart för den stigen. 

Styrelsen vill även påpeka rörande texten ”… Andra har slängt vanliga 
soppåsar. …”, så gäller samma taxa för alla 47 fastigheter som är delägare i 
GA:40, vilket betyder att det är helt OK om någon från t ex Kronstigen skulle 
slänga soppåse i kärlskåp vid Stubbstigen, dvs de fyra kärlskåpen är inte 
reserverad för olika stigar utan utgör en samfällighet för alla fyra stigarna. 

Det är viktigt att medlemmar som inte hör till de 47 är medvetna om att lägga 
avfall i dessa kärl är lika fel som att gå och lägga i grannens kärl (utan tillstånd). 

Styrelsen vill även påpeka att valet att inte ha låsbara luckor gjordes av 
bekvämlighetsskäl då det skulle vara möjligt att byta senare. 

Styrelsen anser att det för närvarande inte finns något behov av att införskaffa 
låsbara luckor till sopkärlen. 

 

 

2.2 STYRELSENS FÖRSLAG 

Styrelsen föreslår att en omröstning genomförs efter årsmötet, bland de 47 
medlemmar som berörs, huruvida låsbara luckor skall införskaffas eller ej. 
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3 MOTION OM ÅRLIG STÄDDAG FÅGELSTRÄCKETS GARAGE 

Motionären föreslår: 

”Vi föreslår att en gemensam årlig städdag införs för garagen på Fågelsträcket 
där också extern firma anlitas för att våttorka golven. Ansvariga för aktiviteten 
skulle gatuombuden kunna vara. I anslutning till detta skulle en container med 
hämtning kunna hyras där skräp från garagen kan slängas.” 

3.1 STYRELSENS KOMMENTARER 

Styrelsen ser att motionen kan delas upp i tre olika förslag: 

1) Årlig städdag. 
2) Våttorkning av garagegolven. 
3) Hyra av container. 

Styrelsen har följande kommentarer till dessa punkter: 

1) Det finns redan idag definierat att gatuombuden i hela området ska 
organisera städdag(ar). Se gärna http://vastrarudboda.se/1/16/gatuombud/ 

2) Om de boende vid Fågelsträcket önskar våttorkning av golven så har 
styrelsen ingen synpunkt på det och om det sker med extern firma eller 
genom medlemmarnas försorg är upp till de boende att komma överens 
om.  
OBS Om extern firma anlitas måste de boende komma överens om hur 
kostnaden fördelas. 

3) Att hyra en container är inte är att rekommendera jämfört med att den/de 
som har saker att slänga kör det till Stockby returpark. Då kan trä, plast, 
metall, elskrot (t ex gamla bilbatterier), färg- och oljerester, gamla däck (på 
och utan fälg) mm sorteras ut för återvinning eller destruktion på lämpligt 
sätt, medan en container kan innebära ”en salig blandning” och därtill 
hörande miljörisker.  
Om medlemmarna på Fågelsträcket istället väljer att samordna transport 
av avfall till Stockby har inte styrelsen några synpunkter på.  

Styrelsen har noterat att det lämnats t ex trädgårdsavfall på Lidingö stads mark 
i området och vill passa på att klargöra att det inte är tillåtet. Sådant avfall kan 
medlemmarna köra till Södergarns kompost- och flisanläggning om det inte kan 
tas om hand på den egna tomten. 
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3.2 STYRELSENS FÖRSLAG 

1) Städdag ingår redan i gatuombudens ansvar att organisera. Styrelsen 
föreslår att motionen formellt avslås, men att alla nyvalda gatuombud 
påminns om detta ansvar av styrelsen. 

2) Våttorkning av golv. Motionen anger inte vems ansvar det skulle vara. 
Styrelsen föreslår att gatuombuden koordinerar detta om stämman antar 
förslaget. Kostnaderna skall täckas av medlemmar på Fågelsträcket. 

3) Hyra av container. Styrelsen föreslår avslag till denna punkt i motionen. 
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