
LH Framlingen

Protokoll
for bomote i lokala hyresgastforeningen Framlingen
22februari2012

§1 Ordforande Nina Johansson dppnade motet

§2 Motet beslot att godkanna den foreslagna dagordningen

§3 Foreningens kassor Maria Andersson gick igenom verksamhetsplan
och budget for 2012. Motet beslutade att godkanna dokumentet.

§4 Tradgardsgruppen informerade, genom Maria Andersson, om sin verksamhet pa gatan. Ett
forsta tradgardsmote for aret ska hallas den 8 mars.

§5 Lokalansvarige Oskar Isback informerade motet om hur det fungerar att lana
hyresgastlokalen.

§6 Ovriga fragor som behandlades:
• Portama - det rader viss oenighet bland de boende pa Framlingsvagen om portarna

langs gatan ska vara lasta eller inte pa dagtid. De fiesta vill ha lasta portar, men inte
som det ar nu, nar man rnaste ha nyckel for att komma in. Man hade gama sett
portkod eller nagot annat smidigare system for upplasning. Bl.a. namns att det kanns
besvarligt nar man ska ta emot besok eller leveranser, att man inte kan ge besokare en
kod sa de kan komma in. Det ar tungt nar man bor hogst upp att springa ner for att
oppna. Dessutom namns att ganska manga boende staller upp portarna under dagtid,
sa att framfor allt bam och katter ska kunna ga ut och in. Detta kanns for manga
otryggt, da de fiesta lagenhetsinbrotten enligt statistiken sker under dagtid. Vintertid
kyls dessutom trapphuset ut nar porten stir oppen.
Eftersom det finns ett sa pass utbrett missnoje med detta, beslutar styrelsen att man
ska ta kontakt med Stockholmshem a de boendes vagnar och diskutera vad som kan
goras at saken.

• Den planerade nybyggnationen langs gatan diskuteras, mest handlar det om att man
vill veta exakt var det ska byggas, och nar bygget ska pabdrjas. Tyvarr har ingen nagra
klara besked om detta, och det verkar inte finns annu hos de ansvariga heller.

• En motesdeltagare vill ha battre plats i barnvagnsrummet dar hon bor. Flera har
upplevt samma problem, och man misstanker att manga som flyttat lamnat gamla
bamvagnar och annat kvar. Beslutas att hon ringer Stockholmshem och foreslar en
forradsrensning som Stockholmshem kan skota, och avisera om till alia boende i god
tid.

§7 Ordforande tackade motesdeltagarna for visat engagemang, och forklarade motet
avslutat.

Hagersten den 22 februari 2012
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