Motion till brf Allmogens årsmöte 2022
Hållbart boende
Bostadsrättsföreningen kan bidra till ett hållbart boende på många sätt. Fastighetsägaren är skyldig att se
till att bostaden klarar alla normer och riktvärden för normalt boende, inklusive bullerstörningar i
boendemiljö. Buller är vetenskapligt bevisad ett av flera källor till hälsoproblem. I Sverige estimeras att
omkring 800 personer dör i förtid på grund av bullerstress då det har fysiska och psykiska
hälsokonsekvenser
Vi är några familjer på allmogevägen 19-21 som har under en längre tid störts av buller i vår boendemiljö,
våra hem. Vi störs eftersom vi bor precis ovanför/nära lokaler som är källan till oljudet. Vi har försökt
komma fram till en lösning i snart ett år, utan någon framgång. Vi har även undersökt ljudnivåerna som är
väl över det tillåtna. Vi har utgått ifrån bostadsrättslagen, miljöbalken, pratat med olika delar av
kommunen samt miljöförvaltningen och alla hänvisar oss till den mest simpla lösningen, att gå genom
bostadsrättsföreningen.
Källan till oljudet vi upplever kommer dels från Järfälla Grossen på allmogeplatsen 10.
Jag har tillsammans med familjen Mousa som bor på allmogevägen 21 haft diskussioner med ägaren
Stevan försökt komma fram till en lösning. Stevan har varit extremt hjälpsam och köpt in ny material för
att bullret ska dämpas, men det har inte fungerat. Stevan upplever själv buller och oljud över det normala
och har kontaktat bostadsrättsföreningen angående bullret samt en förfrågan till installation av en matta i
lokalen, utan någon lycka att lösa problemet.
Miljöenheten i kommunen hänvisa oss till en expert som menar att problemet ligger i stommen och att det
finns en undersökningsplikt vi som berörs har rätt till.
För att vi ska känna att vi har ett hållbart boende ska vi kunna sova och leva våra liv utan att
känna väggar och golv vibrera av oljud.
Det är viktigt att vi alla verkar gemensamt för ett hållbart boende - på många olika nivåer.
Vi yrkar:
• Att göra en kontroll på bostaden för att lösa problemet.
• Att anlita experter som kan hjälpa till med rätta åtgärder.
• Att lösa problemet genom att installera en matta eller material som behövs för att både Järfälla
grossen och boende över affären kan ha en bättre miljö.
Järfälla 2022-02-01
Ishtar Abrahamsson
Allmogevägen 19
177 57 JÄRFÄLLA
Mail: IshtarEDX@hotmail.com
Tel: 072-268 38 28

Motion nr.2 till brf Allmogens årsmöte 2022
Lastning mitt i natten
Bostadsrättsföreningen kan bidra till ett hållbart boende på många sätt. Fastighetsägaren är skyldig att se
till att bostaden klarar alla normer och riktvärden för normalt boende, inklusive bullerstörningar i
boendemiljö.
Som diskuterat tidigare med medlemmar i bostadsrättsföremningen så kommer det bilar mitt i natten
precis utanför våra fönster, och lastar gods på och av från ca. 3:30-4:30. Det förekommer vajre natt och
bidrar till psykiska hälsokonsekvenser. Vi har undersökt ljudnivåerna som är väl över det tillåtna. Bilder
och inspelningar har bifogats till medlemmar inom föreningen, samt till kommunen. Det har gått snart ett
år sedan jag tog upp problemen, men problemet kvarstår. Jag har startat en konversation med kommunen,
men via dem tar allting extremt lång tid, så jag gör som de rekomenderat och vänder mig till er.
För att vi ska känna att vi har ett hållbart boende ska vi kunna sova och leva våra liv utan att
känna väggar och golv vibrera av oljud.
Vi yrkar:
• Att påbörja en konversation med kommunen för att reglera på och avlastning mitt i nätterna.
• Se till att det finns regler angående lastning in och ut ifrån byggnaden som respekteras av alla
rörelser i byggnaden (allmogeplatsen 10/ allmogevägen 19).

Järfälla 2022-02-24
Ishtar Abrahamsson
Allmogevägen 19
177 57 JÄRFÄLLA
Mail: IshtarEDX@hotmail.com
Tel: 072-268 38 28

Styrelsens yttrande angående motion nr 1
Vi i styrelsen finner denna motion lite svårbesvarad. Naturligtvis ska vi sträva efter att alla medlemmar har den
bästa boendemiljön.
Skyldig till aktuellt buller ska då vara Järfälla grossen - vår matbutik. De har i hyresavtalet tydligt reglerat när de
får ha öppet så deras "buller" sker på tider som normalt anses acceptabelt. Vi har liksom motionären inte
anledning att ifrågasätta Järfälla Grossens regelefterlevnad.
Våra fastigheter är från 1960-talet och fyller såklart inte reglerna för bullerskydd i nya fastigheter och i och med
det så får vi leva med det. Det finns inga lösningar som är ekonomiskt försvarbara att förbättra bullerskyddet
till nu aktuella nivåer.
Vi har en hyresgäst som har begränsningar i tid för sin verksamhet och som rimligen inte kan få huset att
vibrera av buller vid varuleveranser.
Styrelsen föreslår att denna motion avvisas.
Men med det sagt så är allas vår boendemiljö viktigt för oss och finns det möjligheter till förbättringar kommer
styrelsen att jobba för det. Målsättningen är att vi alla medlemmar ska trivas i våra fastigheter samtidigt som vi
har en ekonomisk vinning av att ha hyresgäster i våra kommersiella lokaler.

Styrelsen yttrande angående motion nr 2
Det som sker på gatan utanför våra fastigheter är inget som vi som bostadsrättsförening kan reglera eller
förbjuda. Det vi kan göra är att säkerställa att (som det får förstås av motionen) våra hyresgäster i gatuplan inte
har en verksamhet som stör (bullrar) för oss medlemmar.
Vi vet inte vem det är som ev. "lastar gods på och av" och inte heller kunnat säkerställa från fler källor att så
sker varje natt. På den kommunala mark som detta är - finns höj och sänkbara stolpar som ska vara uppe under
de tider som kommunen reglerat att ingen trafik ska vara på platsen och vi tror att deras funktionalitet är
lösningen på problemet.
Varje kontrakt som föreningen skriver med nya hyresgäster reglerar deras verksamhet samt ev. buller. Vi
noterar också att kommunen redan är informerad om problemet och det ska ju i sak räcka för att de ska
kommunen ska agera.
Således föreslår styrelsen att motionen ska avvisas då vi i praktiken inte kan påverka kommunen mer än en
någon annan samt att vi inte har mandat att reglera avlastning på allmän plats.
Med detta sagt så finns det all anledning för styrelsen att säkerställa medlemmarnas väl i samband med att nya
hyresavtal upprättas och styrelsen har redan en upparbetad kontakt med kommunen och vi kan ändå påtala
problemet med trafik och gods på aktuell plats.

Styrelsens motion
Styrelsen söker medlemmarnas samtycke att kunna sätta upp kameror i våra gemensamma utrymmen som till
exempel entréer och källare. Tanken är att vi genom detta minskar risken för brott i våra fastigheter samtidigt
som de kan säkra bevis i den händelse det faktiskt sker ett brott.
Inspelningen kommer att följa de regler som integritetsmyndigheten stipulerar och kommer normalt inte att
tittas på av någon. Med kameror på plats kommer vi alla att kunna känna en högre nivå av säkerhet och
förhoppningsvis beivra försök till brott. Förhoppningen är att ge oss alla en större säkerhet i vårt boende.
Det till kostnaden att vi alla fastnar på film som normalt ingen kommer att titta på.
Ett enkelt beslut tänker vi i styrelsen som därför önskar föreningens bifall i detta.

