Villaföreningen Lindegårds verksamhetsberättelse 2013
Föreningen ligger i Enskede gård och omfattar 347 villafastigheter. Av dessa är ca 75%,
(258 st) anslutna till villaföreningen. Området började bebyggas redan 1907 men den största
tillväxten skedde under 1920-talet. Föreningen grundades 1928.

Styrelsen
Årsmötet gick av stapeln i mars och höstmötet i oktober. Styrelsen hade under året sex
protokollförda sammanträden. Föreningens parkgrupp arrangerade i maj en parkkväll och
Enskedegårdsdagen avhölls i september. Tidningen Lindegårdsnytt utkom med fyra nummer
under året.
Under mars-april inlämnades skrivelser till Stadsdelsnämnden (Dnr 1.2.3.-283/2013),
Stadsbyggnadsnämnden (Dnr 2010-20437-53) och Trafiknämnden (Dnr T2013-300-02085)
med begäran att redan i tidigt skede få delta i planeringen av det nya Slakthusområdet och
tillhörande trafiklösningar. Profilen på området är av största betydelse för oss och
trafikutvecklingen är mycket oroande.
Arbetsgrupper
Arbetsgrupperna inrättas av styrelsen allt efter behov och efterfrågan. För närvarande finns
sex grupper:
1. Redaktionen för föreningens hemsida, Irene Friman och Lotta Munkhammar, och
Lindegårdsnytt, Klaes Hansson, är adjungerade till styrelsen.
2. Parkgruppen, sammankallande Barbro Gustavsson
3. Trafikgruppen, sammankallande Jöran Tyllström
4. Slakthusgruppen, sammankallande Kerstin Hanström
5. Aktivitetsgruppen, sammankallande Inger Leffler, bildades vid höstmötet för att ta
fram förslag till nya aktiviteter med fokus på Enskedegårdsdagen.
6. Grannsamverkarna, samordnare Lotta Munkhammar/Göran Sahlin och Michael Skytt

Föreningsaktiviteter
Årsmötet
Styrelsen omvaldes förutom Kristin Larje och Stefan Tingshammar som avgick. Som ny
ledamot valdes Cecilia Nybacka, posten som vice ordförande blev tills vidare vakant.
Kristin Larje redogjorde för föreningens moderniserade hemsida, www.lindegard.se
Sidan är uppgraderad till programmet Wordpress som är mer lättarbetat och medger att flera
personer kan uppdatera innehållet.
Agge Sahlberg berättade mycket engagerande om sin bana som konstnär och hantverkare med
fokus på bl a metallskulpturer. Årets Lindegårdare, Klaes Hansson, presenterades med
åtföljande motivering och tilldelades ett konstverk tillverkat av Agge.
Parkkväll
Under parkkvällen i maj berättade ordföranden i Enskede-Årsta hembygdsförening Hans
Antvik mycket levande om Enskede gårds och parkens historia och sångarparet, Lena Dur
Högnelid och Thomas Fläckman, gjorde ett charmfullt och proffsigt framförande med sång
och gitarr.
Enskede gårdsdagen
Den 15 september hölls den årliga Enskede gårdsdagen. Det arrangerades tipsrunda,
demonstration av mustpressen, lotteri och alla bjöds på grillkorv. De som ville hade tagit med
loppisbord.

Höstmötet
Inger Leffler inträdde som adjungerad styrelseledamot. En ny arbetsgrupp, Aktivitetsgruppen,
beslutades för att utveckla föreningens aktiviteter, särskilt Enskede gårdsdagen. Inger utsågs
till sammankallande.
Mötet godkände styrelsens förslag om en väsentligen oförändrad budget med oförändrad
medlemsavgift om 160 kr.
Åsa Lundh från Målarmästarens färgbutik gav en mycket uppskattad föredragning om färgoch tapetutvecklingen i Enskede under titeln ”Färger i Enskede förr och nu”. Exempel på de
för området typiska och ”godkända” färgerna illustrerade framställningen. Åsa demonstrerade
även tapetprover från tidsepoken och gav många goda råd och idéer om färgsättning både
inom- och utomhus.

Kort rapport från föreningens arbetsgrupper
Trafikgruppen har presenterat en trafikprognos för närområdet under de kommande åren som
indikerar en mycket kraftig överbelastning av såväl tillgängliga parkeringar som trafikflöden.
Den har bifogats styrelsens skrivelse till Trafiknämnden (se Styrelsen).
Slakthusgruppen har tagit fram förslag till ett flertal verksamheter som vi skulle vilja se på
Slakthusområdet i framtiden och redovisat dessa i de skrivelser som sändes till
Stadsdelsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden (se Styrelsen).
Parkgruppen har
-föreslagit stadsdelsförvaltningen att ställa ut fler bänkar i Enskedeparken, vilket också gjorts.
-anordnat en parkkväll i maj med sång, musik och rundvandring i parken.
-stött ett medborgarförslag om utegym i Lindeparken som nu lämnats till stadsdelsnämnden.
Stadsdelsnämnden tyckte att det var ett bra förslag men vill förlägga utegymmet till Årsta.
-skrivit till stadsdelsförvaltningen om nyplantering vid t-banan, till höger om utgången mot
Odelbergsvägen. Avslag, saknas pengar.
-förberett en skrivelse till stadsdelsförvaltningen som tillika blir villaföreningens bidrag till
lokal parkplan, innehållande konkreta förslag om fortsatt upprustning av Enskedeparken.
-verkat för att ett par bord anskaffas till sofforna i lekparken vid Dammtrappgatan.
Grannsamverkan
Grannsamverkarna har delat ut Lindgårdsnytt och andra utskick. Nyinflyttade har hälsats
välkomna och fått information om föreningen. Närpolisens månatliga rapporter har
distribuerats till samverkarna och lagts ut på webbplatsen www.lindegard.se. I november
slutade Lotta Munkhammar som samordnare och ersattes av Göran Sahlin. Michael Skytt
kvarstår som den andra samordnaren. Under året har två gemensamma möten hållits.
Ekonomi
Föreningen har god och stabil ekonomi. Under året som gått har inga stora inköp gjorts. Den
största utgiftsposten är Lindegårdsnytt. En mindre summa utgår för pris till Årets
Lindegårdare. Varken styrelse eller revisorer arvoderas, däremot betalar föreningen för enkel
förtäring vid styrelsemöten och arbetsgruppsmöten.
Tillgångarna uppgår fn till ca 30000 kr.
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