Protokoll från Villaföreningen Lindegårds årsmöte 2017
Den 16 mars hölls årsmötet i Lindeskolans lokaler på Skjulvägen i Enskede gård och
mötet inleddes med att Madeleine Thomsson, rektor på Enskedefältets skola som nu
är under renovering, gav en intressant presentation av skolan och visade därefter
runt i lokalerna.
Efter rundturen intogs lättare förtäring. Mötet hade ett 50-tal deltagare, inkl.
styrelseledamöterna.

Årsmötesförhandlingar
1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.
2. a) Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Charlotte Wistrand.
b) Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Susanne Bengtsson.
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Till justerare valdes Irene Friman och Nicole Martholm.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
5. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och kommer efter mötet att läggas upp
på webben. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.
7. Styrelsens ekonomiska berättelse
Balansräkning och resultaträkning delades ut och kassör Ann-Cathrin Winsnes gick
igenom huvuddragen. Godkändes av årsmötet.
8. Revisionsberättelse
Ordförande Charlotte Wistrand läste upp revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen
godkändes av årsmötet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
På frågan om styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för år 2016 blev svaret ja.
10. Val av styrelseledamöter
Valberedningen presenterade sina förslag till ny styrelse och förslaget antogs i sin
helhet.
Ordförande Charlotte Wistrand omvald på 1 år.
Vice ordf. Inger Leffler omvald på 2 år.
Sekreterare Susanne Bengtsson omvald på 2 år.
Styrelseledamot Nicole Martholm omvald på 2 år.
Styrelseledamot Noomi Näsström omvald på 2 år.
Styrelseledamot Jöran Tyllström kvarstår.
Grannsamordnare Göran Sahlin kvarstår.
Kassör Ann-Cathrin Winsnes kvarstår.
11. Val av revisor
Revisor Mats Rosengren omvaldes på 1 år.
12. Val av revisorssuppleant
Revisorsuppleant Björn Levinson omvaldes på 1 år.
13. Val av valberedning
Valberedare Ulrika Sandhill omvaldes på 1 år.
Valberedare Madeleine Persson omvaldes på 1 år.
Linda Rosenberg valdes till ny valberedare på 1 år.
Magnus Nelson valdes till ny valberedare på 1 år.
Hellen Lundevall och Marita Skytt avtackades som valberedare.
14. Motioner och/eller frågor som väckts i stadgeenlig tid före årsmötet
Inga motioner har mottagits inför årsmötet.

15. Övriga frågor (som inte föranleder beslut på årsmötet)
Det inkom ett antal övriga frågor, förslag och önskemål varav samtliga var
intressanta och kommer att tas upp under kommande styrelsemöten. Här följer en
sammanfattning.
Tre förslag från Per Junesjö:
1. Den kommande nedläggningen av tunnelbanan i Enskede Gård innebär att en hel
del mark frigörs och med tanke på bostadsbristen och stadens byggnadsiver bör man
kanske hålla koll på vad som planeras att tillkomma i stället. Tunnelbanan ändrar sin
sträckning och den mark som frigörs ägs idag av Stockholms stad med servitut
avseende Stockholms läns landsting. Vad händer när tunnelbanan har flyttats?
Styrelsen bör ta reda på detta.
2. Parkvägen längs med tunnelbanan, där bland annat Lindeskolans barn går för att
ta sig till tunnelbanan, är idag inte mycket mer än en lerpöl. Styrelsen bör kontakta
Parkförvaltningen och be att vägen grusas rejält eller att något annat görs åt
problemet.
3. Villaföreningen bör kontakta de två andra föreningarna i den södra
trädgårdsstaden, dvs. i Gamla Enskede och på Enskedefältet, för samarbete kring de
eventuella gemensamma problem som kan uppstå.
Hans Gustafsson instämde i detta. Gustafsson efterlyste också aktuell information
om planerna för Slakthusområdets ombyggnad, omläggning av tunnelbanan i
Söderort och en eventuell framtida stomväg från Älvsjö till Gullmarsplan via
Enskede Gård. Styrelsen bör bjuda in "Förvaltningen för Tunnelbanans utbyggnad"
och låta dem presentera hur man tänker sig framtiden. Det kommer bli en del
störningar framöver i form av lastbilar som kör bort schaktmassor från den blivande
tunnelbanesträckningen. Vore intressant med information om detta.
Styrelsen informerade om vakanser bland grannsamverkarna och efterlyste nya
krafter. En Facebook-grupp nämndes som en möjlig hjälp för detta arbete och
styrelsen åtog sig att titta närmare på det. Tillgång till e-postadresser var ett annat
förslag.
Det framkom önskemål om att dra igång julgransplundringen igen. Styrelsen ser
gärna att någon boende med småbarn i området engagerar sig för att detta ska
hända.

16. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade årsmötesförhandlingarna.
17. Årets Lindegårdare
Till Årets Lindegårdare utsågs Karin Dillner-Bergstedt och Pär Bergstedt för deras
berömvärda arbete med överklagandet av bygglovet på Bägerstavägen.
Motiveringen ser ut så här:
Under ca 2,5 år har ett byggnadsärende avseende ett flerfamiljshus varit pågående i
området; ett flerfamiljshus som skulle bryta av kraftigt mot omgivande bebyggelse.
Enskede Gård har en unik bebyggelse som utgör en av Stockholms vackraste och
mest genomtänkta trädgårdsstäder. Karin och Pär har genom sitt arbete hittat
dokument och skrivelser som legat till grund för att stoppa det här projektet. De har
lyckats tyda dessa dokument och tolka vad de har för betydelse för dagens
detaljplaner.
Då trycket på bostäder är kraftigt runt omkring oss känns det extra viktigt att bevara
våra unika kvarter. Karin och Pär verkar för att vi får behålla denna trädgårdsstad
och för detta ville vi uppmärksamma dem.
De gratulerades med blommor, presentkort på Svenskt Tenn samt afternoon tea med
delar av styrelsen vid ett senare tillfälle.
Enskede gård den 24 april, 2017
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