Protokoll från Höstmöte i Villaföreningen Lindegård
15 oktober 2013
Kvällen inleddes med förtäring och därefter kom mötets föreläsare Åsa Lundh som berättade
om “Färger i Enskede förr och nu”.
På 10-talet, valde man mörka färger som terrakotta, brunt och grönt. Kontrastfärg i ljusare
nyanser målades enbart på vindskivor och inte fönsterfoder och hörnbrädor. 20-talet innebar
ljusare färger, men fortfarande dova kulörer, den nu så populära gula färgen var ovanlig på
grund av att den var betydligt dyrare. På 40-talet kom de ljusa pastellerna. Åsa hade med sig
exempel för att illustrera de för området typiska och godkända färgerna. Vid val av
utomhusfärg måste man ta hänsyn till omgivande hus och att de blir helt annorlunda i
dagsljus.
Ett sätt att förändra proportionerna på ett hus är att välja kulör på husgrunden.
Åsa visade också tapetprover från tidsepoken och som fortfarande finns att köpa i
fackhandeln.
I många av våra hus finns fortfarande vävspända tak som vid ommålning kräver oljebaserad
färg.
EU-direktivet om vattenburna färger gör att det blivit dyrare att framställa då det kräver en
mer komplicerad sammansättning.
Åsa gav många goda råd och idéer om färgsättning både inom- och utomhus.
Målarmästarens färgbutik gör gratis hembesök om man behöver råd inför ommålning av sitt
hus. Det gäller inte bara färgsättning utan också grundarbetet. Alla anställda där har gått
utbildning i ämnet.
Efter avtackning av Åsa med en liten blombukett vidtog de formella mötespunkterna.
1.

Mötets öppnande
Ordföranden Jöran Tyllström förklarade mötet öppnat

2.

Frågan om mötets behöriga utlysande
Mötesdeltagarna besvarade frågan med Ja

3.

Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Gunilla Rosén och Ervin

Salamon

4.

Val av ordförande för mötet
Till ordförande valdes Jöran Tyllström

5.

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Marianne Gripman

6.

Fastställande av budget och medlemsavgifter för år 2014
Ann-Cathrin Winsnes, föreningens kassör, presenterade förslag till budget baserad på
oförändrad årsavgift om 160:-. Se bil. 1.
Föreningens ekonomi är god och mötet tillstyrkte inköp av dator att användas
för kassörens arbete.
Beslut: Att godkänna föreslagen budget för 2014.

7.

Föreningens inriktning för 2014
Föreningen ska fortsätta att följa de inriktningsmål som presenterades på Årsmötet.
1. Vårda området, se till att parkerna hålls i skick och förbättras.
2. Bevaka trafik- och parkeringssituationen.

3. Stärka samhörigheten bland boende. Grannsamverkarna är viktiga.
8.

Aktiviteter
Förutom de gemensamma aktiviteter som redan anordnas: Årsmöte, Parkdag,
Enskede gårdsdag och Höstmöte föreslogs att boule-intresserade ska ha en fast
dag och tid att träffas vid boule-banan. Det kom en fråga om någon kan vara
instruktör för dem som vill men inte ännu kommit igång med boule-spel.
Astrid Altschul-Junesjö, Eva Söderman och Jenny Eldrot har anmält intresse att
tillsammans med deltagare från styrelsen bilda en arbetsgrupp som ska ta fram
förslag
på nya aktiviteter för föreningen och särskilt Enskede gårdsdagen.
9.

Arbetsgrupper
- Parkgruppen
Barbro Gustafsson nämnde vilka som ingår och att den har bildats för att vårda
främst Enskede gårdsparken och återställa den i sitt forna skick så långt det
går. Den är nu röjd från sly. Parkgruppen hör sig f n för hos
bostadsrättsförening, förskolor, ridhus, konstnärskollektivet och koloniföreningen för
att få reda på vilka idéer och förslag de har till förbättringar.
I samband med den planerade bostadsbyggnationen kommer en “grön
kompensation” att tilldelas området för att förbättra övriga grönområden.
Ett önskemål finns om att få bord och bänkar i lekparken på Dammtrappgatan så den
blir mer attraktiv för besökande familjer.
Gruppen vill också att det ska tillkomma fler blommande planteringar i vårt
område.
- Slakthusgruppen
Kerstin Hanström berättade om Slakthusgruppen. Den har tagit fram förslag på
önskade verksamheter inom Slakthusområdet: kultur, friskvård, mat (saluhall,
kaféer, piazza med glassbar) galleri, samlingslokaler, biograf, bibliotek m.m.
Man önskar något för alla åldrar, även studentbostäder. Förslagen är skickade till
byggnadsnämnden. Staden kommer att presentera ett förslag till program den 22
oktober som underlag för ett programsamråd.
-Trafikgruppen Jöran Tyllström
P-förbud har införts på trottoarsidan av gatorna och vintertid en veckostäddag på
andra sidan. Det kan innebära ökade svårigheter för villaägare att ta sig ut från den
egna tomten. Enskilda fastighetsägare rekommenderades att kontakta
gatukontoret för att lösa problemet. Styrelsen planerade dessutom påtala behovet av
fredade utfarter för myndigheterna.
Överklagandena på Årstastråket har fått avslag, varför byggnationen sannolikt
kommer igång som planerat och bygget kan påbörjas i samband med att tvärbanan
stängs av för införande av nytt signalsystem nästa sommar.
Ytterligare sju cykelställ har tillkommit vid Linde station.
Hemsidan Irene Friman
Hon håller förstasidan aktuell och uppmanar alla att komma in med bidrag. Charlotte
Wistrand är styrelsens representant i webbredaktionen, och ska bl a rapportera från
styrelsemöten.
Arbetsgruppernas uppdaterade information finns att läsa på hemsidan.

10.

Grannsamverkan

Anna Gustafsson, grannsamverkare, rapporterade om polisens uppgifter från
söderort att Enskede gård varit förskonade från inbrott den senaste tiden.
Polisrapporterna läggs in på hemsidan.
Lotta Munkhammar, som tillsammans med Mikael Skytt, är samordnare för
grannsamverkarna, har aviserat att hon så småningom vill lämna över den
uppgiften.
11.

Övriga frågor
Snöröjningen blir varje år ett problem för de fastigheter som ligger på motsatt
sida från trottoar. Entreprenören bör se till att vinkla om hyveln så att inte vallarna
blockerar infarten. Trafikgruppen uppmanades att ta sig an frågan.
En önskan till parkgruppen var att få Stadsdelsnämnden att snygga upp gångvägen
utmed T-banan från Godsägarvägen till Bägerstavägen.
Efterlystes regler som gäller för störande ljud vid t ex renovering och
gräsklippning. Hur tidigt får man börja och hur sent sluta? Om staden inte har
en policy kan vi väcka frågan på hemsidan och i Lindegårdsnytt.
De närvarande medlemmarna påmindes om att nominera lämpliga personer att utses
till Årets Lindegårdare 2014.
Mustpressen har varit till nytta, men fler har möjlighet att boka den via hemsidan
eller genom någon som har tillgång till internet.

12.

Mötet avslutas
Ordföranden tackade dem som kommit till mötet.
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