
Motion nr 1 
 

Motion angående att bygga balkonger på norrsidan 

Om stadsbilden nu ändras, detaljplanen ändras, Stockholm, Nacka och Henriksdalsberget 

ändras så har vi nu och kanske bara nu möjligheten att själva ändra hur vårt hus ser ut. Och 

kan se ut. 

Det jag vill undersöka/ansöka är om det finns möjlighet/lov/tillstånd/vilja att bygga balkonger 

mot norr. Jag tänker mig en lättare konstruktion som inte tar ett för stort estetiskt anspråk av 

huset. Fördelarna skulle vara förutom att alla skull kunna få ta del av en underbarkvällssol på 

sommarhalvåret så skulle en framtida fasadrenovering på underlättas och kanske till och med 

inte vara nödvändig. Jag tror även Henriksdalshöjden är intresserad av ett sådant projekt samt 

att det är ett villkor för att ens lyckas. Några exempel på balkonginfästningar: 

http://www.welandaluminium.se/sv-se/balkonginfaestningar/ 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag på att vi undersöker möjligheten till att bygga 

balkonger mot norrsidan samt åt öst för HR 1-11. 

/Johan Lindstén HR25 

 

Styrelsens svar på motion nr 1 om balkonger 

Motioner med förslag om att bygga balkonger på norra sidan av vårt hus har framförts vid stämmor 

både 2011 och 2012. Vid båda tillfällena har såväl styrelsen som stämman sagt nej till förslagen. 

Fasaden mot Stockholm är skyddad och får inte förändras. Till exempel är det inte tillåtet att ta bort 

tvärslåarna i fönstren i vardagsrummen. Det är därför knappast troligt att föreningen skulle få 

byggnadslov för balkonger på samma fasad.  

Styrelsen yrkar därför avslag på motionen. 

 

http://www.welandaluminium.se/sv-se/balkonginfaestningar/


Motion nr 2 

Motion angående möjlighet att ta bort ventilationskanalen i HR 25:an 

I min tid i styrelsen fick jag veta/kunskap av att ventilationskanalen som går genomgående i 

min och de andras lägenheter rakt under inte används. Alltså den kvadratmetern i 

barnkammaren/klädkammaren. För mig och min familj skulle denna yta kunna användas så 

mycket bättre. Jag är säker på att många andra känner likadant dock har jag inte hunnit prata 

med alla grannar ännu (bortrest och såg på facebook att deadline för inlämnande infaller efter 

jag kommer hem). Mitt förslag är att vi/jag undersöker kostnaden för att bygga igen kanalen. 

Givetvis skulle denna kostnad delas på och endast tillfalla berörda lägenheter. Jag skulle själv 

tänka mig ta på mig att undersöka samt ta in offerter. Dels för att göra ingreppet i allas 

lägenheter alternativt i några enstaka. En annan positiv fördel är att vi kan bli av med 

blåbetong och radon i huset och lägenheterna. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag på att vi undersöker möjligheten till att bygga igen 

ventilationskanalen i HR 25. 

/Johan Lindstén HR25 

 

Styrelsens svar på motion nr 2 Borttagande av ventilationskanal i port 25 

Den ventilationskanal som motionären vill ta bort går från garaget upp till vinden men är, som 

motionären påpekar, just nu inte utnyttjad. 

Men den bör inte rivas eller stängas av eftersom den kan användas för andra ändamål, exempelvis 

för en kommande installation av värmeväxlare för återvinning av uppvärmd ventilationsluft, som i 

dag försvinner ut i det fria. Ett sådant värmeåtervinningssystem är redan under utredning för alla tre 

föreningarna på Henriksdalsberget. 

Styrelsen yrkar därför avslag på motionen. 

 

 



Motion nr 3 

Motion till årsstämman den 11 maj 2017 om portkod 

Jag skrev en motion till årsmötet 2016 om installation av portlås i samtliga av utsiktens 

portar. 

”Vi har idag olåsta portar under dagtid vilket ökar risk för inbrott och skadegörelse. För att 

öka säkerheten och ge trygghet för oss boende vill jag att det ska installeras portlås i 

samtliga av Utsiktens portar. Denna installation bör göras under 2016.” 

Styrelsen lovade att under året ta fram förslag på olika portlås. 

Min fråga är nu, hur har det gått, kommer det att bli en installation av portlås under 2017? 

Vänliga hälsningar 

Pia Löving, Henriksdalsringen 15 

 

Styrelsens svar på motion nr 3 om kodlås till portarna. 

Krav på kodlås till våra portar har framförts vid flera olika stämmor och varje gång avvisats 

av såväl styrelse som stämma. Det huvudsakliga argumentet emot har varit att åtgärden 

knappast ökar säkerheten mot inbrott eller skadegörelse och att prislappen är hög, speciellt 

nu när vi köpt tomträtten och bör vara försiktiga med nya kostnader. i. Många poliser, 

låssmeder och Stöldskyddsföreningen är överens om att portkoder endast innebär en falsk 

trygghet. En inbrottstjuv har många sätt för att ta sig in i en kodlåst port.  

Låsta portar på dagtid försvårar umgänget mellan grannar, såväl vuxna som barn. Och det är 

lättare att låna ut en kod än en nyckel. Om portar låsta med kod ska vara säkrare än sådana 

låsta med nyckel måste man byta kod regelbundet, kanske minst varje halvår. Var och en 

förstår vilket krångel det skulle leda till. Den typen av administration kostar också pengar 

eftersom vi inte kan förvänta oss att styrelsen ska hinna sköta det. 

Vill vi kunna hälsa på våra grannar utan att behöva be om en kod eller låna en bricka? Vill vi 

att våra barn ska kunna ha samma frihet att hälsa på hos sina kamrater, när andan faller på? 

Eller vill vi på detta sätt krångla till kommunikationen mellan oss alla i vårt bostadsområde? 

Styrelsen anser att kodlås ur den aspekten är en negativ och icke önskvärd utveckling av vårt 

boende. 

Emellertid tillsatte styrelsen efter förra årets stämma en utredning som nu kan presentera 

olika alternativa låssystem för våra portar. Kassören Bo Bäckman har varit styrelsens 

representant i utredningen. 

 

Styrelsen yrkar avslag på motionen. 



Motion nr 4 

Motion om takterasser 

Många bostadsrättsföreningar har tillgång till härliga takterasser där medlemmar kan umgås 

och njuta av en vacker utsikt över staden. Vår förening har det mycket passande namnet 

Utsikten 1-35 då den har en fantastisk utsikt över Stockholms inlopp, men i nuläget finns 

ingen takterass där man kan sitta ute och uppskatta den fantastiska utsikten. Samtidigt finns 

det plats för sådana på taket mellan vindsförråden, utrymmen som för närvarande är 

outnyttjade. De utrymmen skulle kunna användas som takterasser av föreningens medlemmar.  

Vi yrkar att föreningsstämman ger i uppdrag åt styrelsen att ta fram ett underlag för 

installation av staket/stängsel längs kanterna på byggnadens tak, begära in offerter och 

beställa installation. Kan föreningsstämman godkänna detta? 

Lägenhet 539 

Medlemmar: Jeanette och Mark Toth 

 

Styrelsens svar på motion nr 4 om takterasser 

Styrelsen kan hålla med om att takterasser skulle göra det möjligt att njuta av vår förnämliga utsikt. 

Men att anlägga takterasser på våra papptak är varken enkelt, billigt eller problemfritt. 

Den aktuella delen av taket, som alltså ligger mellan portarnas vindsförråd, är byggd ovanpå en 

krypvind med ovansida av takpapp. Taket är inte gjort för den belastning som skulle bli följden av en 

grupp människor som samtidigt vill titta på utsikten. Att förstärka taket är komplicerat med tanke på 

krypvinden och att man då måste utnyttja de bärande väggarna i lägenheten närmast under taket. 

Dessutom är takpappen inte lämplig som underlag för det slitage som en utsiktsplats kommer att 

utsättas för. Det är inte heller aktuellt på åtskilliga år att byta ut takpappen av annat skäl vilket alltså 

innebär en ny och i övrigt onödig kostnad. Slutligen finns på varje yta minst två takluckor som inte får 

blockeras. 

Staket eller stängsel kan vara hindrande för de snöskottare som på vintern ska ta bort farliga 

hängdrivor och istappar. På ena sidan av varje takyta finns en stege som leder upp till taken på 

vindsförråden. Den får inte heller blockeras eftersom den används vid översyn och reparation av 

fläktarna till lägenhets- tvättstuge- och garageventilationen. 

Slutligen finns risker med att ge boende möjlighet att gå ut på taken. Exempelvis kan det bli populärt 

bland de yngre i en familj att kasta ner saker från taken, antingen på gatsidan mot bilarna eller mot 

gården. Var och en förstår vilka risker det kan innebära och ett stängsel kommer inte att kunna 

förhindra sådant. 

Sammantaget leder detta till att styrelsen inte vill förorda ens en utredning om möjligheterna att 

anlägga takterasser.  

Styrelsen yrkar därför avslag på motionen. 
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