Protokoll från Höstmöte i Villaföreningen Lindegård 2012-11-07 på Restaurang Lindehov
1.

Mötets öppnande

2.
Frågan om mötets behöriga utlysande
Mötesdeltagarna besvarade frågan med Ja.
3.
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes: Kerstin Hanström och Bertil Winsnes
4.
Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Jöran Tyllström
5.
Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Marianne Gripman
6.
Fastställande av budget och medlemsavgifter för år 2013
Ett budgetförslag presenterades som innebär oförändrad medlemsavgift, 160:- samt att inga
kostsamma nyinköp planeras. Förslaget antogs av mötesdeltagarna. Se bilaga 1
7.
Inriktning för föreningen år 2013
•
Vårda området
Att aktivt verka för att området bevaras i bästa möjliga skick, exempelvis att parkerna vårdas för
allas trivsel, och att skador på fastigheterna undviks.
•
Bevaka trafiken
Följa upp och bevaka att trafik- och parkeringssituationen inom området fungerar tillfredsställande.
•
Stärka samhörigheten
Fortsätta med och utveckla gemensamma aktiviteter som Parkdagen och Enskede gårdsdagen.
Stimulera rekrytering av fler medlemmar i föreningen.
Ett upprop ska göras i Lindegårdsnytt nr 1/2013 om vikten att vara medlem och också ställa frågan
till medlemmarna vad föreningen kan göra för att attrahera de boende. Även fortsätta föreningens
nära samarbete med grannsamverkarna, som informerar nyinflyttade om Villaföreningen och vikten
av en stark representation när det gäller kontakter med myndigheter och andra aktörer.
8.
Aktiviteter
•
Årsmöte
Årsmötet hålls i mars då nyval av ledamöter i styrelsen hålls.
•
Höstmöte
Hålls i oktober/november då nästkommande års budget beslutas.
•
Parkdagen
Anordnas i maj av Parkgruppen
•
Enskedegårdsdagen
Anordnas i augusti/september
•
Äppelpressen
Finns till utlåning, dygnshyran på 40:- ska täcka eventuella reparationer och underhåll som uppstår.
•
Årets Lindegårdare
På årsmötet kommer årets Lindegårdare att presenteras och få sin utmärkelse. Förslag på person
som gjort något förtjänstfullt för området lämnas skriftligen till styrelsen. Närmare information
finns på hemsidan.
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•
Hemsidan
En succesiv genomgång och modernisering av hemsidan pågår. Till årsskiftet beräknas det nya
webb-hotellet att vara installerat. Resultatet kommer att bli en väsentligt förenklad hantering.

•
Lindegårdsnytt
Klaes Hansson är redaktör för tidningen som utkommer med 4 nummer/år.
9.
Arbetsgrupper
•
Parkgruppen - ”Enskedeparkgrupp”
Verkar för att återställa parken i dess forna skick med bänkar (de kommer placeras ut när kollektiv
upphandling skett), lusthus m.m.Ett medborgarförslag har inlämmnats om att röja bakom röda
förskolan och återställa ängen. Gruppen har även erbjudit Stadsdelsförvaltningen samråd inför den
uppfräschning av Enskedeparken som beslutats.
•
Två trädgårdsgrupper
Intresset är så stort att den ursprungliga ”Moderplantan” har fått en avläggare ”Rotskottet”
•
Trafikgruppen
Stockholmsarenan
Gruppen befarar en påtaglig trafikökning i området när arenan öppnar i juli nästa år och har
meddelat staden detta dock utan att få gehör för önskemål om genomfartsförbud eller skärpt
hastighetsövervakning. Trafik- och renhållningsnämnden har däremot beslutat att införa en
parkeringsfri gatusida och en städdag i veckan i stadens ytterområden vintertid från 2013-2014. Det
kommer även att gälla Enskede gård. Gruppen har därför beslutat att avvakta tills konsekvenserna
av trafiksituationen kring arenan blir tydliga. Dock är de boende på den trånga södra delen av
Odelbergsvägen fortsatt mycket oroade av genomfartstrafiken och har förmått Trafikkontoret att
göra en ny trafikmätning. Resultatet är ännu inte klart men trafikgruppen håller sig underrättad för
att kunna stödja vid behov.
Årstastråket
Bevakas av gruppen på Medlemsvägen samt styrelsen. Detaljplanen ska upp i
Stadsbyggnaddsnämnden i december och byggstart kan eventuellt ske redan tidigt år 2013.
•
”Slakthusgrupp”
Slakthusområdet ska genomgå en förändring i riktning mot ett mat- och nöjescentrum plus bostäder.
Ett planförslag är planerat att läggas fram i maj och förslag har kommit att inrätta en arbetsgrupp i
föreningen som ska ta fram förslag på vilka aktiviteter våra medlemmar efterlyser. På mötet visade
flera personer intresse av att påverka utbudet i Slakthusområdet. Kerstin Hanström ställer upp som
sammankallande för gruppen och intresserade kan lämna önskemål och synpunkter till henne under
adressen: kerstin.hanström@gmail.com Intresserade är välkomna att ingå i gruppen och anmäler det
till Kerstin.
10.
Samverkan
Grannsamverkarna (med polisen)
Det saknas grannsamverkare i några områden. Områdena ska också ses över för att bli mer
jämnstora.
11.
Övriga frågor
Lars Göran Carlsson tog upp frågan om störande ljud från fläktmotor på Brostadens tak.
Göran Sahlin visste besked att den störande fläkten kommer att bytas ut inom 14 dagar.
Lars Göran bifogar en skriftlig redogörelse för omfattningen av störningen. Se bilaga 2
Frågan om julgransplundring togs upp. Gruppen som brukade anordna den ansåg att arbetsinsatsen
var för betungande för att ha den kvar.
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12.
Mötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet
Före höstmötesförhandlingarna berättade projektchefen Ted Mattsson från SGA Fastigheter om
arenabygget. SGA Fastigheter är ett kommunalägt förvaltningsbolag. Byggherre är PEAB och
byggstarten skedde 2010. Arenans inredning präglas av skandinavisk design och med inglasade

fasader.
Arenan byggs för att tillgodose ett växande behov och ersätta Söderstadion som kommer att
avvecklas. Stockholm stad beräknas växa med motsvarande Malmös nuvarande befolkningsmängd,
och Stockholms län med motsvarande Göteborg fram till år 2030. Då måste det finnas en arena som
kan dra till sig stora evenemang som genererar intäkter och stärker stadens näringsliv.
Skjutbart tak och konstgräs gör att Arenan kan snabbt ändras från hockeyrink till fotbollsarena till
hästtävlingar och för konserter. Den uppfyller UEFA´s och FIFA´s krav och kommer att tas i bruk
första gången 20/7 2013. Läget motiveras av lättillgängligheten via kommunala färdmedel. I
gatuplanet kommer kommersiella lokaler att finnas med nattklubb, sportbar, bryggeri, kaféer och
korvrestaurang. Ett 10-årigt sponsorsavtal med hemligt belopp har slutits med Tele2, därav
nammnet Tele2 Arena.
Ett programförslag avseende Slakthusområdet ska presenteras i maj 2013. De kulturskyddade
byggnaderna ska bevaras exteriört och inriktningen ska bli ”Matstaden”.
Arenavägen kommer att öppnas i en riktning i november, nästa etapp måste invänta att SL:s nya
depå blir klar så att järnvägsspåret kan tas bort.
Den som vill besöka arenan kan anmäla intresse på www.Tele2Arena.se eller gå in på
blogg.Tele2Arena.se.
Vi fick mycket god information av Ted Mattson och han besvarade de frågor som kom upp under
och efter hans anförande. Det som de flesta undrade över var trafik- och parkeringsproblemen.
Dessa frågor kan inte besvaras ännu, men Ted närde en from förhoppning om att besökare ska
utnyttja de goda kommunala färdmedlen samt att de många kommersiella lokalerna ska göra att inte
alla kommer till och lämnar arenaområdet samtidigt.
Höstmötet var välbesökt med ca 45-50 medlemmar.

Marianne Gripman
Sekreterare

Jöran Tyllström
Ordförande

Kerstin Hanström
Justerare

Bertil Winsnes
Justerare

Bilaga 1. Förslag till budget
Bilaga 2. Brostaden
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