Protokoll från Höstmöte i Villaföreningen Lindegård 2015
1. Mötets öppnande
Ordförande Charlotte Wistand öppnade mötet
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
Flera områden har inte fått Lindegårdsnytt i tid, men styrelsen beslutade att tillräckligt
många nåtts av kallelsen i laga ordning för att mötet skulle vara beslutsmässigt.
3. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Astrid Altschul Junesjö och Per Junesjö
4. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Charlotte Wistrand
5. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Marianne Gripman
6. Fastställande av budget och medlemsavgifter för år 2016
Kassören Ann-Cathrin Winsnes presenterade ett förslag till budget 2016. Det finns ca 40
000:- på postgirokontot och inga större investeringar planeras. Föreningens policy är att
det inte ska ackumuleras pengar på kontot.
Vi föreslår därför oförändrad årsavgift. Det har varit en minskning av antalet medlemmar,
2015 var det endast 222 hushåll mot 241 år 2014 och 269 år 2013.
Beslut: Årsavgiften för 2016 blir oförändrad, dvs 160:-/hushåll.
7. Aktiviteter
Flera medlemmar önskar att det återigen ordnas julgransplundring. Det skulle vara trevligt
med en aktivitet som speciellt riktar sig till barnfamiljer. Om det finns intresserade
medlemmar som vill bilda en arbetsgrupp kan de kontakta någon i styrelsen.
Parkdagen och Enskedegårdsdagen ordnas av olika arbetsgrupper med ersättning för
utlägg från föreningen.
8. Arbetsgrupper
Slakthusgruppen har varit vilande i avvaktan på beslut om IKEA-bygget. När nu de
planerna är nedlagda kommer de att aktualisera sina planer på nytt. Kerstin Hanström vill
att någon annan person blir sammankallande i stället för henne. Det ska hållas ett
samrådsmöte i december då gruppens idéer kommer att framföras. 2017 kommer all
kötthantering att flytta till Larsboda, därefter kan olika förslag realiseras.
Parkgruppen ska plantera ett stort antal lökar i Enskede gårdsparken, lökar som
stadsdelsförvaltningen tillhandahållit. Parkplanen har ännu inte presenterats, gruppen
återkommer när detta skett.
Trafikgruppen har hållit sig à jour med de ombyggnadsärenden som gäller bl a
Gymnasiesärskolan på Palmfeltsvägen. Byggplanerna där är under prövning, trots det
pågår byggandet för fullt. Ett problem är att skolan planeras för 600 elever vilket kommer
att medföra avsevärda trafik- och bullerstörningar. Vid kontakt med skolförvaltningen blir
svaret de anser att eleverna ska gå till skolan. Många elever kommer dock från områden
längre från skolan och blir då troligtvis skjutsade i bil. Inga särskilda parkeringsytor är
planerade.

I avvaktan på stadens nya parkeringspolicy kommer inga förändringar att göras avseende
Bägerstavägen, som är en av få avgiftsfria parkeringar.
Ett rykte gör gällande att det påbörjade husbygget vid station Linde som efter protester
sänktes till 6-8 våningar nu åter ska bli 2 våningar högre. Det finns dock inget pågående
ärende om detta.
Det är många förändringar som pågår och planeras i vårt närområde. Ett förslag är att det
bildas en Framtidsgrupp som kan bevaka och informera om planer som kan stå i strid
med medlemmarnas intresse. Hör gärna av er om ni vill starta en grupp!
9. Grannsamverkan
Göran Sahlin var förhindrad att närvara, men hade uppdragit åt Charlotte att informera om
att de grannsamverkare som inte anser sig ha tid och möjlighet att dela ut de skrivelser
som föreningen ger ut, ombeds utse en ersättare. Göran har kontaktat de berörda
samverkarna.
10. Övriga frågor
-Bygglovet för 3 radhuslängor på Bägerstavägen 24 är avslaget i Förvaltningsrätten.
-Inget nytt om studentlägenheter i kvarteret Lantarbetaren, Sockenvägen/Palmfeltsvägen.
11. Mötet avslutas
Kristin och Laban Tobiasson spelade och sjöng för oss som inledning av mötet.
En blandad repertoar av kända svenska storheter som t ex Ulf Lundell, Ted Gärdestad,
Peter Lundblad och Cornelis Vreeswijk. Det var ett mycket uppskattat inslag som upptakt
till den mer formella delen av kvällen. Intervju med Laban finns i senaste Lindegårdsnytt
26 personer hade hörsammat kallelsen och kommit och vi trakterades med smörgåsar och
kaka.
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