Skogalunds
Villaägareförening

www.skogalund.se

Protokoll från årsmötet i Skogalunds Villaägareförening
Lördagen den 21 april 2012 klockan 14.00 – 15.30
Föreningens ordförande Jan-Olov Gezelius hälsade de närvarande välkomna och därefter
fortsatte kommunantikvarie Johan Aspfors från Nacka kommun med att introducera kommunens
nya kulturmiljöprogram i bokform. Det är en historisk återblick med många vackra färgbilder från
förr och fram till idag. Bilder finns även från Skogalund. Boken är på 300 sidor och kan köpas på
Dieselverkstaden i Sickla.
1.

Efter denna intressanta inledning förklarade ordföranden årsmötet öppnat.

2.

Frågan om mötets behöriga utlysande
Konstaterades att kallelsen till årsmötet hade sänts ut i tid enligt gällande stadgar.

3.

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

4.

Val av mötesordförande
Till ordförande för årsmötet valdes Björn Rosenkvist.

5.

Val av sekreterare
Till sekreterare för årsmötet valdes Margareta Bremberg.

6.

Val av två justare av protokollet
Till justerare av protokollet valdes Therése Engström och Tobias Sjöqvist.

7.

Fastställande av röstlängd
Enligt cirkulerande närvarolista var det 25 personer som representerade 18 fastigheter.

8.

Godkännande av verksamhetsberättelsen för 2011
Jan-Olov Gezelius går igenom vad som förevarit under år 2011 – aktiviteter, investeringar,
underhåll och skötsel av lekparken m m. (Se mer detaljerat under punkt 14.)

9.

Fastställande av balans- och resultaträkning för 2011
Kassören Lana Willebrand redogjorde för balans- och resultatberäkningen för 2011.

10. Föredragning av revisionsberättelsen
Therese Engström, föreningens revisor, föredrog revisionsberättelsen för räkenskapsåret
2011 och fann den utan anmärkningar.
11. Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
12. Val av styrelse och revisorer 2012-2013
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13. Fastställande av medlemsavgift för år 2013
Medlemsavgiften fastställdes till oförändrad 200:-.
14. Information och diskussion rörande:

Grannsamverkan mot brott
Under 2011 har ett antal inbrott och försök till inbrott ägt rum. Det är därför viktigt att
snarast anmäla till polisen om man misstänker olaglig verksamhet. Vår förening har ett bra
samarbete med Storängens och Saltsjö-Duvnäs villaägareföreningar och byter information
om något händer i närområdet.
Det är också bra om man talar om för närmaste grannar att man ska resa bort. Viktigt också
att någon tar hand om posten och ser till det tomma huset.
Nils Bremberg tar upp risken med att ha stegar olåsta på tomten. Vid flera tillfällen har
främmande personer rest stege mot en husfasad för att göra inbrott. Lås fast stegarna!
Skogalunds hemsida
Anders Hermansson, som ansvarar för föreningens hemsida, informerade om föreningens
nya hemsida med samma adress som tidigare, www.skogalund.se. Inget lösenord behövs.
Anders föreslår att vi medlemmar går in där oftare och hämtar och byter information om vad
som händer och sker.
Det finns även en sida på Facebook, där vi också kan kontakta varandra. Prova att gå till
Facebook och sök Skogalund. Villaägareföreningen har dock inget ansvar för denna.
Bullerfrågan
Trafikstörningen har pågått under många år och därför bildades ”Bullergruppen”. Samarbetet
med kommunen har gått trögt. John Åhling och Rickard Willebrand vill att alla boende i
Skogalund engagerar sig i frågan. Det som är önskvärt är ett bullerplank på östra sidan
utefter Saltsjöbadsleden på motorvägen samt tyst asfalt och hastighetsbegränsning till 40 km
på Värmdövägen mellan Storängen och Ektorpsrondellen.
Kommunen har lovat att på Värmdövägen sätta upp två digitala skyltar som visar nalkande
fordons hastighet. Endast en skylt har hittills satts upp – nära Skogalundskiosken. Den andra
skylten skulle sättas upp vid Långsjöstrand.
Efter fråga från mötets ordförande hur många som vill att frågan skall drivas vidare räckte
15 personer upp handen! John Åhling, Rickard Willebrand, Daniel Hanner och Jeanette
Albertsson åtog sig att driva frågan i samarbete med styrelsen.

Miljöfrågor och kompostering
Jan-Olov Gezelius informerade om att kommunen skickat ut en broschyr ”Lämna maten i
retur”. Det innebär att man sorterar matavfall för sig i bruna våtstarka papperspåsar. Dessa
påsar läggs i ett brunt 140 liters kärl och de vanliga hushållssoporna som vanligt i gröna
kärlet. Matavfallet samlas in och körs till en återvinningsstation i Huddinge för att sedan bli
till biogas. Den som vill boka kärl för matavfallet skickar in broschyrens svarskupong till
kommunen.
Inköp av materiel och utrustning
Jan-Olov Gezelius informerade att styrelsen planerar att köpa in ett speciellt tält som ska stå
permanent vid boulebanan. Tältets tak, typ ”markis”, ska kunna rullas ut åt två håll vid
behov.
Ett förslag från en av deltagarna var att inköpa en jordfräs, som ska kunna lånas av oss
Skogalundare vid behov.
Beslutades att styrelsen ska undersöka förutsättningarna för nämnda förslag till inköp.
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Boulebanan
Jan-Olov Gezelius tycker att det inte är någon aktivitet på banan. Det skulle vara roligt om vi
fick fart på spelandet och kunde ordna tävlingar då och då. Micael Wikström erbjöd sig att
ansvara för banan. Mötet utsåg Micael till ”Boule-master”.
Underhåll i lekparken
Visst underhåll måste göras i lekparken då och då. Bland annat behöver vissa lekredskap
och staketet runt lekparken målas vid behov.
Daniel Klingberg, Malin Söderberg och Therese Engström erbjöd sig att hjälpa till att måla.
När det gäller lekredskapen så har kommunen på sitt ansvar att säkerheten uppfylls så att
ingen olycka inträffar.
Caroline Klingberg berättade att hon i höstas var i lekparken och träffade på en person från
kommunen, som var där och besiktigade. Det blev anmärkning på att det låga lilla huset
ligger för nära rutschbanans trappa. Dessutom måste trappan förses med nedstörtningsskydd på båda sidor mellan trappan och ledstängerna.
Jan-Olov berättade att föreningen inte har fått någon information om detta från kommunen.

Ett grönare Skogalund
Anders Hermansson tog upp frågan hur vi Skogalundare kan verka för ett grönare samhälle.
Erik Olsson och Micael Wikström erbjöd sig att samarbeta i denna fråga.
Avgående vice ordförande
Den avgående vice ordföranden Rickard Willebrand avtackades för ett bra styrelsearbete.
Föreningen hoppas att även i fortsättningen kunna räkna med Rickards stöd i frågan om
bullerstörningen från trafiken.
Årsmötets avslutande
Ordförande avslutade årsmötet.
Nacka den 25 april 2012

Björn Rosenkvist
Mötesordförande

Margareta Bremberg
Sekreterare vid årsmötet

Justeras:

Therése Engström

Tobias Sjöqvist
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