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Villaföreningen Lindegård
Verksamhetsberättelse för år 2012
Antalet medlemmar år 2012 var väsentligen oförändrat, 266 st, motsvarande ca ¾ av samtliga
villaägare i Enskede gård. Det innebär en förhållandevis god anslutning även om ännu fler givetvis
bör knytas till föreningen.
Styrelsen
Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden under året. Tidningen Lindegårdsnytt har som
tidigare utkommit med fyra nummer.
Föreningen har två styrelseanknutna grupper, Webbredaktionen (redaktör Irene Friman) och
redaktionen för Lindegårdsnytt (redaktör Klaes Hansson). Därtill finns tre arbetsgrupper som
rapporterar till styrelsen
 Parkgruppen (sammankallande Barbro Gustavsson)
 Slakthusgruppen (sammankallande Kerstin Hanström)
 Trafikgruppen (sammankallande Jöran Tyllström)
En särskild grupp har svarat för utlåning av föreningens nya äppelmustapparat (kontaktperson
Kristin Larje)
Till föreningen hör också områdets grannsamverkare som har två huvuduppgifter
att medverka till att förebygga brott i Enskede gård 
att vara föreningens kontaktpersoner gentemot medlemmarna
Samordnare är Lotta Munkhammar och Mikael Schytt.
Den tidigare Fibergruppen har upphört.
Gemensamma föreningsaktiviteter
Vid årsmötet 2012-03-22 på restaurang Lindehov redogjorde projektledaren vid
Exploateringskontoret, Patrik Dahlin, för utvecklingen av Årstastråket, det nya byggnadsområdet
mellan Linde hållplats och Årstavägen. Mötet var välbesökt och framförandet uppskattades även om
en del akustiska brister störde och avslöjade behovet av en högtalaranläggning. Vid styrelsemötet
omvaldes styrelsen i sin helhet.
En ornitolog från Stockholms Ornitologiska Förening, Patrik Slimane, höll ett lärorikt föredrag
(”Hur många fåglar ryms i en park?”) om häckande och besökande fågelarter i Enskedeparken på
Parkkvällen i maj. Medan Patrik därefter påbörjade uppsättning av de trettio fågelholkar som
föreningen inhandlat underhöll Lars Göran Carlson med poesiläsning. Därefter sjöngs vårsånger och
serverades korv med bröd och dryck.
Under 2012 var frukt och fruktträd temat för flera evenemang och en mustpress inköptes. Den ska
kunna användas av alla föreningsmedlemmar. I början av februari arrangerade föreningen en
fruktträdbeskärarkurs under ledning av trädgårdsmästare Ann-Catrin Thors. Kursen bestod av dels
en teoridel som var mycket välbesökt och dels en praktikdel som av praktiska skäl begränsades till
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ett mindre antal deltagare. Kursen blev mycket uppskattad.
I september gick Enskedegårdsdagen av stapeln under gnistrande höstsol. Fokus var på äpplen och
den kända pomologen Görel Kristina Näslund artbestämde ett stort antal äpplen för de många
intresserade deltagarna. Kristin Larje förevisade föreningens nyinköpta mustpress. Tipspromenader
för barn och vuxna, loppis och servering av grillad korv och dryck var andra begivenheter.
Vid höstmötet 2012-11-07 berättade projektledaren Ted Mattsson vid stadens ägarenhet för
Globenområdet, fastighetsbolaget SGA, om ”Den pågående utvecklingen av Globenområdet” och
svarade på många frågor. Dock var det svårt att stilla oron för den kommande trafikökningen.
Mötet godkände budgetförslaget för år 2013 med oförändrad årsavgift. Beslut fattades också om
följande tre övergripande mål för föreningen
Att vårda området
Att stärka samhörigheten
Att bevaka trafiken
Föreningens webbplats, www.lindegard.se, fick ett nytt utseende och en ny struktur mot slutet av
året. Genom byte till ett nytt verktyg har uppdateringar och vidareutveckling av webbplatsen
underlättats. Flera personer kan nu sköta den parallellt i syfte att göra den mer innehållsrik och
aktuell. Till exempel ska äppelpressen kunna bokas via sidan.
En särskild webbredaktion har det övergripande ansvaret.
Föreningens arbetsgrupper
Parkgruppen
Parkgruppen arrangerade Parkkvällen och har låtit sätta upp 30 fågelholkar i Enskedeparken enligt
ett särskilt s k Brukaravtal som föreningen träffat med Stadsdelsförvaltningen. Efter gruppens
framställan har förvaltningen anskaffat ett antal soffor till parkerna som ska ställas upp när vädret
tillåter. Arbete har även inletts för att eftersatta delar av Enskedeparken ska underhållas bättre.
Slakthusgruppen
Efter beslut av höstmötet har bildats en grupp för att ta fram förslag på verksamheter i det
kommande Slakthusområdet. Avsikten är att området ska bli en del i Stockholms nya evenemangsoch nöjesknutpunkt, Söderstaden.

Trafikgruppen
Gruppen har haft en låg profil under året i avvaktan på att den nya ytterstadsparkeringen ska införas.
Detta innebär en parkeringsfri gatusida och en parkeringsfri veckodag på andra sidan gatan
vintertid. Bygget av Tele2Arena pågår för fullt och planeringen bedöms inte längre vara möjligt att
påverka. Föreningen har valt att inte heller överklaga den nya detaljplanen för Årstastråket trots viss
kvarstående kritik. I övrigt har en varningsskylt har uppsatts vid den trånga gatukröken på södra
delen av Odelbergsvägen efter framställan från de närboende. Kraven på hastighetsdämpande
åtgärder har dock ännu inte tillgodosetts.
Grannsamverkarna
Det brottsförebyggande arbetet sker i samarbete med polisen och vänder sig till alla boende. Under
2012 har området drabbats av relativt många inbrott och inbrottsförsök. Information om detta och
annan misstänkt brottslighet har via grannsamverkarna förmedlats mellan invånarna. Närpolisens
månadsbrev har lagts ut på föreningens webbplats och även spritts på
annat sätt.
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Grannsamverkarna har även delat ut Lindegårdsnytt och flera inbjudningar till möten och andra
evenemang samt hälsat nyinflyttade välkomna till Enskede gård.
Grannsamverkarna har haft två möten under året då även styrelsen varit representerad.
Ekonomi
Föreningens tillgångar uppgår fn till drygt 20 000 kr sedan de reducerats med ca 32 000 kr till följd
av några större investeringar under året. Styrelsen har bedömt det vara en god idé och till
medlemmarnas nytta att investera i en mustpress av god kvalitet och en liten bärbar
högtalaranläggning. En trädbeskärningskurs hölls i början av året och under Enskedegårdsdagen i
september anlitades en känd pomolog för att bedöma olika äpplearter i området. En särskild
satsning har även gjorts för att modernisera hemsidan så att den blir mer lättarbetad. Föreningen har
även bekostat 30 fågelholkar i Enskedeparken. Vidare har Valborgsmässofirandet vid Enskedefältets
skola sponsorerats med en mindre summa.
Den största löpande utgiftsposten har utgjorts av tidningen Lindegårdsnytt.
Då inga större utgifter planerats för 2013 beslöt höstmötet på styrelsens förslag att lämna avgiften
oförändrad trots en viss underbalans av budgeten.
Varken styrelse, revisorer, arbetsgrupper eller grannsamverkare arvoderas, däremot betalar
föreningen för enkel förtäring vid styrelsemöten och gruppmöten.
Enskede Gård 2013-03-04

Jöran Tyllström (ordförande), Stefan Tingshammar, Marianne Gripman, Ann-Cathrin Winsnes,
Kristin Larje, Mats Johansson och Charlotte Wistrand

