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Motion till drsrnc)tet20I2
Kostsatnma vattenskador iJbreningen

under drens topp.

Jag antaratt de flesta av lbreningens medlemmarinte \;et \iar avstiingningskranarna
(ballofixkranarna)for v6.rtvattensystemfinns och hur de fungerar.
I dag litar loreningen pA att n6gon hantverkareska komma och stiingakranarna
efter det att
en liicka anmiils till "fastighetsforvaltningen".Av erfarenhetvet vi att det inte alltid
fungerar.
Eftersomvi inte har nigon girdskarl ("allsysslare") boendepa gardenbor ftireningen
siaffa
sig vattenavstiingningskunskap.
Vattenavstiingningskunskap
kan besparaforeningenoch dessmedlemmarmycket pengaroch
besr,'6r.

Forslag
1. Att alla i floreningeneller atminstoneatt en fortroendevaldstyrelseska vem
var
avstringningskranarna
till foreningensvattensystemfinns och hur den fungerar och att
kunskapenanvzindsvid befaradvattenl:ickai fastieheten.
2. Att avstiingningskranarnaiir ordentligt mdrkta si att man ftirstir vilka ledninsar
man
stiinger.
3' Att den som upptiicker en vattenliickaanmiiler skadanomedelbarttill styrelsen
och
" fasti gh
etslo rv altaren".
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Motiontill Arsmotet2012i Brt NedreHornet
Bakgrund:
Vi har haft fler a dyra vattenskadori huset under senare6r. 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 vattenlzickorsom kan skada vtxa fastigheterutan ocksi brand, men diir har vi varit
forskonade.
Vi har haft mycket omflyttning och minga renoverarsina lZigenheterutan att inspektion av
resultatetgenomfors.Det iir inte slikert att alla reparationersker enligt regler. Eftersom
f6reningensekonomi p&verkasi hdg grad av vattenskadoroch en brand vore helt forddande,
iir det angeliigetatt de boende iir medvetnaom sitt ansvaroch att styrelsenl6ter genomfora
inspektionerregelbundet.

Ft5rslag:
1. Obligatoriska brandvarnarei alla liigenheter
2. Inspektionav brandvarnare,elledningaroch vvs-installationeri alla ltigenheter
regelbundet,minst vartannat ir och efter renovering som piverkar el och/eller
vatten.
3. Uppdatering av ansvarsmatrisen.Diir saknasuppgift om vem som ansvararfrr
ballofixkranarna fdr avstdngningav vatten (det bor vara foreningen)
4. Aila boencieska iZirasig hur man srzingerav inkornmancievatten tiii sin iiigenhet.
Anvisningar om hur man 96r ska finnas i lZigenhetspiirmen.
5. Inspektion av 1'ttertaken.
6. Regelbundnarensningarav stupriinnoroch avloppsbrunnar.

Yrkande:
Undertecknadyrkar pi att styrelsentillser att de sex itgZirdernaovan genomfors i samarbete
med fastighetsforvaltareneller annan expert.
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