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Protokoll fört vid höstmöte i Villaföreningen Lindegård
den 27 oktober 2011
Tid och plats: kl 19-21.30, restaurang Lindehov, Veterinärgränd 6
1. Mötets öppnande
Styrelsens ordförande, Jöran Tyllström, öppnade höstmötet och hälsade de närvarande
välkomna.
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
På ordförandens fråga om mötet blivit behörigen utlyst besvarade mötesdeltagarna ja.
3. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lotta Munkhammar och Lillemor
Nordström.
4. Val av ordförande för mötet
Till mötets ordförande valdes Jöran Tyllström.
5. Val av sekreterare för mötet
Till mötets sekreterare valdes Marianne Gripman
6. Fastställande av budget och medlemsavgift för år 2012
Antalet medlemmar är ca 75 % av drygt 340 hushåll inom området.
Kassören Ann-Cathrin Winsnes presenterade budgetförslag för 2012 (se bilaga).
.
Ekonomin i föreningen är god. Vissa justeringar av utgiftsposter föreslogs inför
kommande budgetår, bl.a. en utökning av posten Information och tryck samt en
summa för konsultkostnader för utveckling av hemsidan. Förslag lades att nuvarande
medlemsavgift på 160 kr per hushåll bibehålls. Budgetförslaget antogs av mötet.
7. Inriktning för år 2012
Föreningens inriktning för år 2012 presenterades, tonvikten ska ligga på att Enskede
gård är en trädgårdsstad. Det finns tankar på att göra vissa gemensamma inköp, som
t.ex. en mustpress för att vi ska kunna ta hand om alla de äpplen som annars inte
kommer till nytta. Vidare har styrelsen förslag på att anlita en trädbeskärare, som kan
lära ut grunderna till intresserade medlemmar. Till Enskede gårdsdagen skulle vi
kunna bjuda in en pomolog, som kan artbestämma de äpplen som finns i våra
trädgårdar.
8. Övriga frågor
- Utsmyckningen av T-banesationen.
Den av SL utlovade konstnärliga utsmyckningen, som presenterade på årsmötet, syns
inte till ännu. Jöran Tyllström lovade att undersöka saken och återkomma.
- Rådjursproblemet
Fråga ställdes om det inte är dags för staden att skjuta av ett antal av dessa skadedjur.
Frågan ska tas upp med berörda myndighet.
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Mötets övriga punkter
Mötet lockade 30 medlemmar, som bjöds på kaffe, te smörgås och kaka.
Mötet inleddes av närpolisen Jerry Nicklasson. Han berättade om den aktuella
brottsstatistiken och kunde glädjande nog meddela att vårt område är ganska
förskonat från inbrott.
Han gav värdefulla råd om hur man ska skydda sin egendom genom att installera
larm, förstärkt ytterdörr, se till att insyn från grannar är god så tjuven inte kan arbeta
ostört, inte ha stegar lättillgängliga och att stöldmärka värdesaker.
Det mest attraktiva att stjäla är mindre skrymmande gods, såsom smycken, bärbara
datorer, kameror o dyl. Ett inbrott tar bara 3-7 minuter. Det är viktigt att inte ha
värdesaker synliga utifrån.
Grannsamverkan gör att brotten minskar.
Låt inte FaceBook eller telefonsvarare tala om att du är bortrest, låt hemmet se bebott
ut även när de lämnar det för längre eller kortare tid. Be om hjälp att skotta eller
trampa upp stigar vintertid, få hjälp med gräsklippning sommartid och tömma
brevlådan och lägga soppåsar i och ställa fram soptunnan.
Alla boende ombeds vara uppmärksamma på tillfälliga besökare som inte verkar vara
på rätt plats, det är aldrig fel att fråga om deras ärende.
Den drabbade eller annan som upptäcker ett brott har rätt att ingripa om det sker utan
risk för fara, man kan t ex fotografera den misstänkte.
Kontaktombudet för grannsamverkarna är viktigaste länken mellan polisen och
föreningen för att sprida information.
Närpolisens månatliga rapporter sprids till grannsamverkarna som informerar vidare.
De läggs också ut på hemsidan (i förkortade form).
Som avslutning berättade Marianne Gripman och visade bilder från Kabondo, en by i
västra Kenya. Där har en liten svensk? organisation byggt och driver skola för
föräldralösa barn. Föreningen startade 2002 och den första förskoleklassen började
året därpå. Nästa år är skolan komplett när de första barnen börjar i klass 8. Hela
skoldriften bekostas av medlemsavgifter och privata gåvor. Dessa barn skulle i annat
fall inte ha fått någon utbildning.
Avgående grannsamverkare Sylvia Fullman avtackades med blommor. F.d.
grannsamverkare Lars Grönkvist och tidigare webbredaktören Olle Överby var inte
närvarande och får blommor i särskild ordning.
9. Mötets avslutande
Jöran Tyllström tackar de medlemmar som kommit och förklarar mötet avslutat.
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Sekreterare

Jöran Tyllström
Ordförande

Justeras:

Lotta Munkhammar

Lillemor Nordström

