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Motion till drsrnc)tet 20I2

Kostsatnma vattenskador iJbreningen under drens topp.

Jag antar att de flesta av lbreningens medlemmar inte \;et \iar avstiingningskran arna
(ballofixkranarna) for v6.rt vattensystem finns och hur de fungerar.

I dag litar loreningen pA att n6gon hantverkare ska komma och stiinga kranarna efter det att
en liicka anmiils till "fastighetsforvaltningen". 

Av erfarenhet vet vi att det inte alltid fungerar.
Eftersom vi inte har nigon girdskarl ("allsysslare ") boende pa garden bor ftireningen siaffa
si g vattenavstiingningskunskap.

Vattenavstiingningskunskap kan bespara foreningen och dess medlemmar mycket pengar och
besr,'6r.

Forslag
1. Att alla i floreningen eller atminstone att en fortroendevald
avstringningskranarna till foreningens vattensystem finns och
kunskapen anvzinds vid befarad vattenl:icka i fastieheten.

styrelse ska vem var
hur den fungerar och att

2. Att avstiingningskranarna iir ordentligt mdrkta si att man ftirstir vilka ledninsar man
stiinger.

3' Att den som upptiicker en vattenliicka anmiiler skadan omedelbart till styrelsen och" fast i gh ets lo rv al taren ".

Uppsala 2012-01-14

Elisabet Thyresso4
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Motion til l Arsmotet 2012 i Brt Nedre Hornet

Bakgrund:
Vi har haft fler a dyra vattenskador i huset under senare 6r. Vid ett tillftille stod vattnet och

rann i flera dygn eftersom ingen klarade av att stiinga av vattnet niir liickan upptiicktes. Det iir

inte bara vattenlzickor som kan skad a vtxa fastigheter utan ocksi brand, men diir har vi varit

forskonade.

Vi har haft mycket omflyttning och minga renoverar sina lZigenheter utan att inspektion av

resultatet genomfors. Det iir inte slikert att alla reparationer sker enligt regler. Eftersom

f6reningens ekonomi p&verkas i hdg grad av vattenskador och en brand vore helt forddande,

iir det angeliiget att de boende iir medvetna om sitt ansvar och att styrelsen l6ter genomfora

inspektioner re gelbundet.

Ft5rslag:
1. Obligatoriska brandvarnare i alla liigenheter

2. Inspektion av brandvarnare, elledningar och vvs-installationer i alla ltigenheter

regelbundet, minst vartannat ir och efter renovering som piverkar el och/eller

vatten.

3. Uppdatering av ansvarsmatrisen. Diir saknas uppgift om vem som ansvarar frr

ballofixkranarna fdr avstdngning av vatten (det bor vara foreningen)

4. Aila boencie ska iZira sig hur man srzinger av inkornmancie vatten tiii sin iiigenhet.

Anvisningar om hur man 96r ska finnas i lZigenhetspiirmen.

5. Inspektion av 1'ttertaken.

6. Regelbundna rensningar av stupriinnor och avloppsbrunnar.

Yrkande:
Undertecknad yrkar pi att styrelsen tillser att de sex itgZirderna ovan genomfors i samarbete

med fasti ghetsforvaltaren eller annan expert.

Uppsala den 8 april 2012
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Maria Wold-Troell
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