Verksamhetsberättelse UVÄF 2013
Styrelsen för Ulvsunda Villaägareförening får härmed avge berättelse för verksamhetsåret 2012.
Styrelsen har under året bestått av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. (Se bilaga med
namn och adresser).
Medlemmar
Antalet medlemmar (familjer alt hushåll) uppgår till ca 140. Medlemsantalet har fallit vilket
styrelsen bedömer kan bero på nya inbetalningsblanketterna. Detta korrigeras omgående.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har under året som gått haft 4 möten.
Föreningsmöten
Utöver årsmötet har inga föreningsmöten hållits.
Gruppen för trafikfrågor
Gruppen består av John Lodin, Åsa Wennblom och Örjan Eriksson
Åtgärdsområden: trafiksignaler, övergångsställen, barnsäkerhet, skyltning, parkeringsfrågor,
gupp, häckar, information om städdagar samt eldningsdagar. Gruppen bevakar löpande Ulvsunda
slotts planer för bebyggelse, ur ett trafikperspektiv.
Bättre farthållning och tryggare övergångställe på Ulvsundavägen är ett av de viktigaste målen.
Kommunen har varit mycket långsam i sin handläggning när det gäller trafikfrågor under året lika
tidigare år. Ny handläggare har efterfrågat och fått skrivelser, men därefter ingen återkoppling.
Förslag angående ommärkning av parkeringsförbud så att fler plats skulle bli tillgängliga har
avvisats. Genomfartshinder utanför Ungerska huset har flyttats i rätt läge igen.

Gruppen för miljö- och naturvård
Gruppen har bestått av Håkan Lundberg och Lennart Ibsonius
Åtgärdsområden: Översyn av lekparker, parksoffor, belysningsfrågor, slyröjning, allmän trivsel i
området.
Slyröjning har under det gångna året gjorts på en plats och föreningen har hjälpt till med
beställning av hämtning av grenarna.
Grusplanen vid Ulvsunda Slottväg jämnades av kommunen för att det skulle bli bättre underlag
för isbana efter påstötningar från föreningen. Året innan blev spolningen misslyckad eftersom det
var både stort grus och fel lutning. Tyvärr blev det en varm vinter och ingen spolning alls.
Gruppen för Säkerhetsfrågor
Håkan Pettersson har bevakat detta specialområde under året.
Han har svarat för kontakten med närpolisen om säkerhetsfrågor och ser till att information går ut
till föreningens medlemmar vid t.ex. inbrott i området.
Närpolisen skickar kontinuerligt rapporter om bostadsinbrotten i Bromma till
huvudkontaktpersonerna för Grannsamverkan. Föreningen lägger in dessa rapporter på
hemsidan. Även uppgifter om inbrott från medlemmarna läggs upp. Det är styrelsens
förhoppning att de som får denna information för den vidare till de medlemmar som saknar
internetanslutning.
Det är också möjligt att prenumerera på rapport om inbrott via sms.
UVÄF deltar sedan hösten 2009 i verksamheten Grannstöd i Bromma, som drivs av en ideell
förening. Denna förenings ändamål är att per bil och till fots patrullera i Bromma med syfte
att förebygga brott, samt att observera och till polis, myndigheter och andra rapportera behov
av insatser för att öka tryggheten i boendemiljön

Föreningens ekonomi
Nedan presenteras föreningens balans- och resultaträkning
Balansräkning per 2013-12-31
Tillgångar:

2012

2013

25 968,50
0,00
25 968,50

22 296,50
0,00
22 296,50

3 088,00
23 990,36
-3 357,26
2 247,40
25 968,50

0,00
23 990,36
-1 109,86
-584,00
22 296,50

2012

2013

12 375,00
0,00
12 375,00

9 170,00
0,00
9 170,00

Plusgiroavgifter
Sammanträden
Årsmöte/uppvaktningar
Info/hemsida
Aktiviteter
Grannstöd Bromma
Summa kostnader

450,00
3 088,00
3 721,60
1 868,00
0,00
1 000,00
10 127,60

453,00
2 656,00
3 297,00
2 348,00
0,00
1 000,00
9 754,00

Årets resultat

2 247,40
12 375,00

-584,00
9 170,00

Plusgiro
Kassa
Summa tillg
Skulder och Eget kapital:
Övriga skulder
Kapital
Balanserad resultat
Årets resultat
Summa skulder
Resultaträkning 2013-01-01 -- 2013-12-31
Intäkter:
Medlemsavgifter
Info material
Summa intäkter
Kostnader:

Information till medlemmarna

Vi lägger upp information och intressanta länkar på föreningens hemsida kontinuerligt. Den
återfinns på: www.ulvsunda.org
För mer omfattande information, t ex kallelse till årsmöte etc delar vi ut brev till alla inom
området. För mer fortlöpande information använder vi medlemmarnas e-post adresser. Epostlistan uppdateras kontinuerligt.
Övrigt
Verksamheten har under året som gått rullat på bra. Fokusområdet har varit lokala trafikfrågor
samt och arbete har även ägnats åt att förbättra kommunens parkvård i området. Styrelsen har
bevakat och följt upp de problemen som identifierades vid trygghetsvandring.
Styrelsearbetet har under året som gått fungerat tillfredställande med mycket hjärta och stort
engagemang. Styrelsen ser fram emot fortsatt förtroende för kommande verksamhetsår.

Ulvsunda den 19 mars 2014
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