Protokoll från Villaföreningen Lindegårds
Årsmöte 2015
Årsmötet inleddes med förtäring för de drygt 50 medlemmar som kommit.
Martin Hellgren, projektchef för tunnelbaneutbyggnaden Nacka/Söderort och Håkan
Wilken, projektledare, var inbjudna för att berätta om SLL´s utbyggnad av
tunnelbanenätet. En ny förvaltning har inrättats för projektet med i dagsläget 70 anställda.
Målet är att öka tillgängligheten till transportvägar och därmed skapa förutsättningar för
nya bostadsprojekt i Stockholmsregionen. De berörda kommunerna och staten kommer att
bidra till finansieringen på sammantaget 25 700 mkr plus 6 200 mkr för depå- och
fordonskostnader som SLL ska bekosta. Den södra delen kommer att kunna generera 40
000 nya bostäder med möjlighet till goda kommunikationer. Tidplanen för om- och
utbyggnad är för söderorts del avslutad 2025.
Linjesträckningen för Hagsätralinjen från Gullmarsplan till Sockenplan har inte
fastslagits. Det finns i dagsläget flera förslag till alternativa sträckningar, alla ligger i
tunnlar under mark. Samråd om exakt sträckning görs senare under 2015.
Konsekvensbeskrivningar tas fram och hänsyn tas till gällande tillgänglighet för
invånarna, upptagningsområdet beräknas till en radie av 900 meter.
De nya stationerna kommer huvudsakligen att förses med ett flertal hissar med en
kapacitet på ca 30 personer/hiss korta tider från perrong till markplan. Studier har gjorts i
Barcelona som redan har infört det och där det fungerar bra.
Mänga frågor, synpunkter och farhågor kom fram från medlemmarna när det vi gavs
möjlighet till diskussion. Alla kan ju inte få sina önskemål tillgodosedda, men vi fick
tillfälle att ställa frågor och få svar.
Martin och Håkan avtackades med blommor efter den intressanta genomgången av
planeringen.
1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet
2. a) Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Jöran Tyllström
b) Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Marianne Gripman
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Lars Gustafsson och Erwin Salamon
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Frågan om mötet var behörigen utlyst besvarades med ja
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen utdelades och godkändes av medlemmarna efter rättelse av två
insmugna fel beträffande punkten Grannsamverkan; Lotta Munkhammar lämnade som

samordnare för grannsamverkan 2013 och under 2014 har de endast haft ett möte.
7. Styrelsens ekonomiska berättelse
Kassören presenterade föreningens ekonomiska berättelse som också utdelades. Mötet
godtog denna.
8. Revisionsberättelse
Revisorn godkände föreningens räkenskaper
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Fastställande av kostnadsersättning för
styrelse, revisorer och vid föreningsaktiviteter
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
10. Val av styrelseledamöter
Valberedningens representant Hellen Lundevall-Överby presenterade ett förslag till
styrelseledamöter. Förslaget bifölls.
Ordförande på ett år nyval av Charlotte Wistrand
Vice ordförande vakant
Kassör på två år kvarstår Ann-Cathrin Winsnes
Sekreterare Marianne Gripman omval på ett år
Ledamöter:
Styrelseledamot 2 år omval av Inger Leffler
Styrelseledamot 1 år fyllnadsval av Jöran Tyllström
Styrelseledamot nyval på 2 år av Nicole Martholm
Styrelseledamot nyval på 2 år av Noomi Näsström
Styrelsen kommer att konstituera sig och då förhoppningsvis kunna utse en vice
ordförande.
11.Val av revisor
Till revisor på ett år omvaldes Björn Rosengren
12. Val av revisorssuppleant
Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Björn Levinson
13.Val av valberedning
Valberedningen omvaldes på ett år:
Ulrika Sandhill
Hellen Lundevall-Överby
Marita Skytt
Madeleine Persson
14. Motioner och/eller frågor som väckts i stadgeenlig tid för årsmötet
Inga motioner har inkommit
15. Övriga frågor, som dock inte kan föranleda beslut på årsmötet
Lars Hagman önskade avsevärt höjd medlemsavgift för att täcka eventuella kostnader i
samband med ingrepp i boendemiljön som kan anses strida mot de boendes intressen, dvs
i huvudsak juridiskt stöd. Förslaget kommer att diskuteras inom styrelsen och tas upp vid

höstmötet då kommande årsavgift ska fastställas.
Styrelsens val av Årets Lindegårdare kungjordes. Styrelsen har utsett Lotta Munkhammar
med följande motivering:
Vi föreslår att Lotta Munkhammar tilldelas utmärkelsen Årets Lindegårdare 2014
eftersom hon under många år gjort föreningen och de boende i Enskede gård stora
tjänster. Hon har som adjungerad i styrelsen kommit med värdefulla synpunkter och
deltagit i flera grupper som trädgårdsgrupp och stickgrupp m fl. Hon har haft en ledande
roll i det viktiga arbetet med grannsamverkan och varit en drivkraft i utvecklingen av den
nya hemsidan. Lotta har vidare gjort en mycket stor insats med att sortera upp och göra
en arkivbeskrivning av alla föreningens protokoll, skrivelser och andra dokument från
föreningens start 1928 till 2010.
Detta arkiv är nu överlämnat till Stockholms stadsarkiv.
Lotta Munkhammar är en värdig mottagare av utmärkelsen Årets Lindegårdare.
Mötet tackade Björn Levinson för hans utmärkta sammanställning av lämpliga rutiner för
sophämtning med en varm applåd. Sammanställningen som utdelades till samtliga boende
tillsammans med årets första nummer av Lindegårdsnytt förefaller haft god effekt
framförallt för att undvika hindrande soptunnor på trottoarerna.
16. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet
Enskede gård den 24 mars 2015
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