
 

 

Angående motion ”lägg ner städdagen” 

Samfällighetsföreningen Portvakten 
 
Datum: 2017-08-16 

Plats: Söderby torgs allé 57 

Ämne: Motivering till beslut att inte bifalla motion ”lägg ner städdagen” 

Deltagande: Tomas Wikström, ordförande, Söderby torgs allé 57 
Johan Sindahl, kassör, Eldarstigen 8 
Juha Mäntymäki, sekreterare, Söderby torgs allé 42 
Bo Lillefors, Portvaktsstigen 3, suppleant 
Annamaria Deliu, Kuskstigen 3, suppleant 

Styrelsens motivering 
Inför årsstämman 2017 inkom en motion kallad ”lägg ner städdagen”. I motionen står det bland annat 
att städdagen är otillräcklig för att hålla området prydligt och som lösning på problemet föreslås att 
renhållning ska läggas ut på entreprenad.  Styrelsen kom fram till följande. 

Styrelsen är medveten om att städdagen kan organiseras bättre. Bland annat kan förslag på 
förbättringsåtgärder föras fram till styrelsen exempelvis per e-post som sedan kan behandlas av 
styrelsen och/eller på årsstämman. Som en första åtgärd för att kunna organisera städdagen bättre 
kommer styrelsen vid årsstämman 2017 be om förslag till olika förbättringsåtgärder. 

Vidare finns redan idag medel budgeterande för vissa åtgärder gällande exempelvis rågångar. En 
åtgärd styrelsen redan vidtagit är att under sommaren 2017 måla om bänkar och bord vid den nedre 
lekplatsen. Den övre lekplatsen kommer åtgärdas i mån av tid och frivillig hjälp. 

Det finns ingen budgetpost gällande renhållning och styrelsen har inte fått någon annan information 
som visar att renhållningen är ett problem. Därför finner styrelsen att detta i dagsläget inte behöver 
prioriteras. 

Till sist anser styrelsen att städdagen fyller en viktig funktion för att skapa en vi-känsla och därigenom 
ett större ansvar hos medlemmarna att hålla snyggt och rent i området. 

Därför kommer styrelsen vid årsstämman föreslå att medlemmarna inte bifaller motionen ”lägg ner 
städdagen”. 

Styrelsen understryker att förslag till förbättringsåtgärder gärna tas emot, men hoppas på en viss 
förståelse för att styrelsen också har att förhålla sig till samfällighetens grundläggande ändamål samt 
den budget som beslutats på årsstämman. 
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