Protokoll från Höstmöte Villaföreningen Lindegård
2018-10-19
Närvarande: 19 personer deltog i mötet inklusive styrelsen

1. Mötets öppnande
Charlotte hälsade mötesdeltagarna välkomna.
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
Mötet har utlysts på behörigt sätt, med information både i brevlådan, via Facebook och på
webben.
3. Val av justeringsmän och rösträknare
Nicole Martholm är justeringsman och rösträknare.
4. Val av ordförande för mötet
Charlotte Wistrand valdes till mötets ordförande.
5. Val av sekreterare för mötet
Susanne Bengtsson valdes till mötets sekreterare.
6. Fastställande av budget och medlemsavgift för 2020
Ann-Cathrin Winsnes presenterade budgeten för 2020 och sammanfattningsvis konstaterades
att vi som vanligt inte gör av med de pengar vi drar in.
Förslag att lägga in fråga om Årets Lindegårdare i sista numret av Lindegårdsnytt inför nästa
år, eftersom det inte blev någon Lindegårdare i år.
Medlemsavgiften kvarstår, 200 kronor per hushåll.
Budgeten för 2020 spikades.
7. Arbetsgrupper
Vi har inga aktiva arbetsgrupper just nu.
8. Aktiviteter
Loppisen var populär, gärna mer sådant! Mycket trevligt att kunna gå runt och se var folk bor
och kunna prata och umgås. Och trevligt med de som grillade och sålde korv och kaffe etc.
Julgransplundring är kul, men svårt att hitta någon som vill ta tag i det - det bör kanske vara
en barnfamilj.
Förslag att ordna julgransplundring ihop med fältet, så det blir lite mer ungar. Eller varför inte
arrangera en julfest eller en glöggkväll? Kanske något på Gamla Enskede Bryggeri? Förslag på
att höra med Enskede Värdshus? Ägaren bor ju i området, så det kanske även vore ett bra
ställe för möten.

9. Övrigt
Tips om samrådsmöte 6 november (stadsdelsnämnden) om Slakthusområdet. Det kommer
även att bli en vandring i området med information om de hus som ska vara kvar respektive
rivas etc. - mer information om det på stadsdelens webbsida.
Ljudet från utomhuskonserter i Slakthusområdet eller i övrigt runt omkring under sommartid
är oerhört störande. En av medlemmarna på Lindevägen har gjort en bulleranmälan till
stadsdelen, vilket var oerhört komplicerat. Det finns flera scener, både utomhus och
inomhus, som håller öppet in på småtimmarna. Här konstaterades att det så kallade
"Slakthuset" inte stör lika mycket, eftersom de vänder sina högtalare mot Globen. Kanske
fler som kan göra så?
Kan villaföreningen göra något åt detta? Medlemmen kommer att sätta ihop en artikel till
nästa nummer av LN angående det här problemet.
Önskemål om register över (rekommenderade) hantverkare samt spegel vid tvärbanan, så
man kan se om det kommer en spårvagn.
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