Protokoll från Höstmöte Villaföreningen Lindegård 2016
1. Mötets öppnande
Ordförande Charlotte Wistrand öppnade mötet.
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
Inbjudan har gått ut genom grannsamverkarnas försorg.
3. Val av justeringsmän och rösträknare
Till justeringsmän valdes Marianne Gripman och Kerstin Hanström.
Inget behov av rösträknare.
4. Val av ordförande för mötet
Charlotte Wistrand valdes till mötets ordförande.
5. Val av sekreterare för mötet
Susanne Bengtsson valdes till mötets sekreterare.
6. Fastställande av budget och medlemsavgift för 2017
Ann-Cathrin Winsnes presenterade föreningens siffror. Enligt förslaget
för 2016 skulle föreningen vid årets slut ha ett underskott på 16 000
kronor men fortfarande i november ligger vi på plus. Just nu finns det
40 000 kronor på föreningens postgirokonto.
Parkgruppen har lagt ner sin verksamhet men det finns önskemål om att
den återuppstår – och det finns alltså ekonomiskt utrymme för fler
grupper.
Ann-Cathrin föreslog samma budget för 2017 som för 2016 och detta
förslag klubbades igenom, inklusive oförändrad medlemsavgift.
Medlemsantalet har gått ner en aning, förmodligen på grund av att
grannsamverkan inte fungerar överallt. Tidigare hade föreningen en
medlemsfrekvens på cirka 80 % av de boende, men det har alltså sjunkit
till ca 60 %.
En fundering på det här temat: Hemsidan är gratis, det vill säga även
den som inte är medlem får tillgång till all information. Här kanske det
krävs en del engagemang. Folk behöver bearbetas på ett annat sätt idag

än förr, yngre personer ä inte lika engagerade i föreningar. Det behövs
mer aktiviteter och då sådant som engagerar folk i olika åldrar.
Dessutom bör vi göra det möjligt att swisha medlemsavgiften.
7. Aktiviteter
Charlotte Wistrand önskar mer tankar och idéer om vad som kan och
behöver göras. Det behövs en dialog, föreningen ska inte vara ett
självändamål.
Även Parkdagen har lagts ner och det finns önskemål från styrelsen om
en aktivitet på våren, av samma typ som Enskede Gårdsdagen. Alla som
vill vara med och som har idéer är välkomna.
Viktigt att informationen om dessa fester går ut till alla, och att det
informeras om att festerna arrangeras av föreningen och om hur man
betalar in medlemsavgiften. Ett förslag är att man kan gå runt och
informera under festens gång, prata med folk och berätta vad man får för
medlemsavgiften.
8. Arbetsgrupper
Trafikgruppen (Jöran Tyllström): Särskolan vid Lindevägen renoveras
som bekant, och bullret och trafiken är ett stort problem. Här har man en
kontakt med Trafikkontoret som informerar regelbundet i samband med
renoveringen. Det har bestämts att avlämningen av elever ska ske vid
huvudingången och ingen annanstans. Mer information går ut under
november månad, men det hela kommer inte vara klart i januari när
skolan öppnas, utan först längre fram i vår.
Slakthusgruppen har inte haft något möte på länge.
Grannsamverkarna (Göran Sahlin): Det finns fortfarande ett par
vakanser. Nya samverkare har sökts men ingen har visat intresse.
9. Mötet avslutas
Som inledning till mötet informerade Lars-Göran Jansson från
Trafikkontoret om parkeringssituationen i området. Det fanns stort
intresse kring de nya parkeringsavgifter och parkeringsregler som
kommer att börja gälla inom kort. Dessa kommer att påverka oss som
bor här och även våra eventuella besökare.
Den som vill läsa på mer om parkeringssituationen tipsades om att
besöka www.stockholm.se/parkeringsplanen. Där finns nedladdningsbar

information om bland annat Enskede, samt information om hur man
söker parkeringstillstånd som boende och mycket annat matnyttigt.
Ett 20-tal personer hade hörsammat kallelsen och besökte mötet och vi
trakterades med smörgåsar och kaffe/te.
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