Villaföreningen Lindegård
Protokoll från villaföreningens årsmöte den 20 mars 2013
Drygt 30 personer hade kommit till årsmötet, som ägde rum på Restaurang Lindehov.
De hälsades välkomna av ordföranden Jöran Tyllström.
Kristin Larje inledde kvällen med att presentera föreningens moderniserade webbplats,
som har ett bloggformat. På förstasidan ligger senaste inlägget överst. Genom att scrolla
sig ner kan man se äldre inlägg. Därutöver finns sidor för olika ämnesområden. Det
finns möjlighet att kommentera inlägg och skicka in egna bidrag. Sidan sköts av en
webbredaktion och adressen är www.lindegard.se
Agge Sahlberg - konstnär och hantverkare bosatt på Dammtrappgatan sedan många år berättade om sin konstnärliga bana, med början på Gustafsbergs fabriker till en egen
studio på tomten. Han illustrerade med alster från olika tidsepoker. Sedan länge är det
metallskulpturer som skapas, ofta av gamla järnverktyg. Agge strävar efter att se och
återge materialets inneboende möjligheter. En längre intervju med Agge finns i
Lindegårdsnytt nr 4 2012.
Årets Lindegårdare 2013 presenterades. Valet har i år fallit på Klaes Hansson,
Bägerstavägen. Tidigare styrelseledamot och numera redaktör för Lindegårdsnytt.
Motiveringen är följande:
Klaes Hansson tilldelas utmärkelsen Årets Lindegårdare för lysande mångåriga
insatser för föreningen. Alltsedan han 2001 fattade ordförandeklubban för första
gången har han med stor klokhet, fantasirikedom och omtanke om de boendes trivsel i
högsta grad bidragit till föreningens gynnsamma utveckling.
Enskedegårdsdagen har varit ett av Klaes skötebarn, tidningen Lindegårdsnytt ett annat
och hans it-kunnande har starkt bidragit till utvecklingen av föreningens hemsida. En
trädgårdsgrupp, en minnesskrift och skötseln av föreningens arkiv är ytterligare viktiga
spår som Klaes satt i Enskede gård. Klaes är en värdig mottagare av utmärkelsen Årets
Lindegårdare.
Klaes fick mottaga ett konstverk som gjorts av Agge Sahlberg.
Årsmötesförhandlingar
1. Mötets öppnande
2. a) Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Jöran Tyllström
b) Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Marianne Gripman
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Lotta Munkhammar och Lasse
Gustafsson
4. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja

6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen delades ut och godkändes av mötet
7. Styrelsens ekonomiska berättelse
Den ekonomiska berättelsen delades ut och godkändes av mötet
8. Revisionsberättelse
Godkändes av mötet
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Fastställande av kostnadsersättning för styrelse,
revisorer och vid föreningsaktiviteter. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av
mötet
10. Val av styrelseledamöter
Ordförande 1 år omval av Jöran Tyllström
Vice ordförande 1 år vakant
Kassör 2 år kvarstår Ann-Cathrin Winsnes
Sekreterare 2 år omval av Marianne Gripman
Styrelseledamot 2 år omval av Charlotte Wistrand
Styrelseledamot 2 år fyllnadsval/nyval Cecilia Nybacka
Styrelseledamot 2 år omval Mats Johansson
Kristin Larje avgår ur styrelsen 1 år före mandatperiodens slut eftersom hon
flyttar. Valberedningen har inte lyckats hitta någon ersättare med så kort varsel.
11.Val av revisor
Till revisor på 1 år omvaldes Mats Rosengren
12. Val av revisorssuppleant
Till revisorssuppleant på 1 år valdes Björn Levinson
13.Val av valberedning
Valberedning omval på 1 år.
Hellen Lundevall-Överby, sammankallande
Madeleine Persson
Ulrika Sandhill
Marita Skytt
14. Motioner och/eller frågor som väckts i stadgeenlig tid för årsmötet
Inga motioner har inkommit till årsmötet
15. Övriga frågor (som dock inte kan föranleda beslut på årsmötet)
Kerstin Hanström berättad om slakthusgruppens arbete
Slakthusgruppen har hittills haft fyra träffar. Informationen om att det eventuellt ska
byggas ett IKEA-varuhus på området föranledde inledningsvis diskussioner kring trafikoch parkeringsproblem. Gruppen har dock lämnat över dessa frågor till trafikgruppen.
Gruppen arbetar nu utifrån sitt ursprungliga uppdrag inklusive konsekvenserna av ett
IKEA-etablerande. Man arbetar på att få delta I de samrådsdiskussioner som kommer att
äga rum under planeringsprocessen. Detta stöddes av mötet.
Jöran Tyllström berättade om trafikgruppens arbete
Trafikgruppen arbetar också på att komma in i ett tidigt skede av planeringen kring
Slakthusområdet. Gruppen har diskuterat om föreningen borde lämna ett eget förslag till

parkeringslösning för Enskedegårdsområdet. Jöran Tyllström önskade få synpunkter
från mötesdeltagarna på detta. Här framkom en viss tveksamhet. Gruppen bör dock
arbeta aktivt med att reagera på och lämna genomarbetade synpunkter på de
parkeringslösningar som trafikkontoret utvecklar och prövar på olika håll i
närförorterna.
16. Information från styrelsen
Parkdagen kommer att gå av stapeln den 23 maj i Enskedeparken. Mer information
från parkgruppen kommer längre fram.
I dagarna förväntas stadsdelsnämnden besluta om att ansöka om centrala medel för
att uppföra ett lusthus i Enskedeparken.
Styrelsen avtackade Kristin Larje som avgår. Hon har varit mycket aktiv i
styrelsearbetet och kommit med många kreativa idéer som även genomförts. Kristin
har arrangerat trädbeskärningskursen, anlitat pomolog till Enskede gårdsdagen och
införskaffat mustpressen. Vi kommer att sakna henne!
Även Stefan Tingshammar har avgått ur styrelsen på grund av tidsbrist. Vi kunde
dock inte avtacka honom på mötet då han inte hade möjlighet att närvara.
16. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de som deltagit och avslutade mötet
Enskede gård den 20 mars 2013
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