Årsmöte i Ulvsunda villaägareförening 2019-03-14

Mötet hölls i Alviks medborgarhus, Brommasalen, med cirka
20 medlemmar närvarande
1. Årsmötet öppnade
2. Till ordförande för mötet valdes Anna Ranow
3. Till sekreterare för mötet valdes Åsa Wennblom
4. Thomas Magnusson valdes till justerare av
årsmötesprotokollet samt rösträknare.
5. Föredragningslistan fastställdes
6. På frågan om årsmötet var utlyst på rätt sätt svarade
årsmötet ja.
7. Anna Ranow föredrog styrelsens
verksamhetsberättelse avseende 2018.
Medlemsantalet var under året 125 fastigheter av
251 möjliga. Styrelsen har haft tre möten under året.
De tre grupperna redogjorde för sina respektive
verksamheter under året.
8. Trafikfrågor: Trafikgruppen har haft kontakt med
Trafikkontoret i Stockholms stad angående
trafiksituationen på Margretelundsvägen. Resultatet
är tydligare skyltning på delar av vägen, vi har även
fått svar om att man ser över övriga delar av vägen.
Gruppen har även kontaktat staden i samband med
den tillfälliga avstängningen av ljusen vid
Grenvägen som innebar att vägen till skolan för
många barn fick gå över Ulvsundaplan. Staden
reagerade på våra invändningar men det är oklart om
ändringarna berodde på våra påpekanden eller om
arbetet ändå var färdigt. Miljögruppen: Gruppen
har inte haft så mycket verksamhet under året men
har varit i kontakt med Stockholms stad som
beskrivit sin policy avseende rådjur. Det ska extremt
mycket till för att staden ska skjuta av rådjur, det
räcker inte med att det kan ses som en allmän

olägenhet. Frågan om att ordna till parkerna lite mer
togs upp. Träd har besiktigats, på Ulvsunda slottsväg
mår lönnarna inte bra eftersom de egentligen inte är
avsedda att växa i parkmiljö. Grenarna har tagits
bort i vissa fall men parkstandarden är ganska låg i
området. Städningen upplevs som dålig med mycket
skräp. Årsmötet tyckte dock inte att detta var någon
stor fråga som behövde hanteras.
Säkerhetsgruppen: Polisen skickar ut info till
medlemmar i grannsamverkan, cirka två rapporter
per år med kartor som visar var brotten skett. Det
har skett en minskning av antalet inbrott, speciellt i
Bromma där antalet tidigare varit väldigt högt. Det
är oklart varför. Facebook-gruppen ”Aktuellt i
Bromma” har många deltagare och det läggs ut
mycket information om vad som händer i
närområdet. Ett vanligt tillvägagångssätt vid inbrott
är att det först går en person och kollar läget innan
det kommer en annan som gör själva inbrottet och
en tredje som tar hand om godset. Föreningen är
sponsor av föreningen grannstöd och åker runt i en
bil och håller utkik. Under senaste veckorna har
många ungdomar rånats runt Alvik. Håkan berättade
om tillvägagångssättet där flera ungdomar omringar
sitt offer som rånas och ibland misshandlas. Det har
varit mycket uppmärksamhet kring att inga vuxna
uppmärksammat vad som händer och att offren inte
får någon hjälp av allmänheten runt omkring trots att
många av händelserna skett under rusningtid.
Förhoppningsvis blir det svårare att genomföra när
tillvägagångssättet genom media nu blivit tydligare
för allmänheten. Alla uppmanas att skriva upp sig på
listan för att få sms om händelser i området, samt att
meddela styrelsen om man ser något misstänksamt
eller själv blir utsatt för brott i området.
9. Revisorns berättelse och fastställande av resultat och
balansräkning. Emil Hedberg drog de ekonomiska
förutsättningarna. Omsättningen som består av
medlemsavgifter har gått ner lite. Soliditeten har gått

ner vilket beror på att banken hade problem att
godkänna en fullmakt vilket ledde till en mindre
skuld. Föreningens kostnader och resultat framgår
av årsredovisningen.

10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för
2018.
11. Årsavgiften för 2019 fastställdes till 70 kronor
samt en höjning med 30 kronor till 100 kronor från
2020. Frågan om avgiftshöjning avgjordes genom
röstning där 14 personer röstade för höjningen.
12. En inkommen motion/fråga gällande parkering i
området med önskemål om att försöka få till stånd
en ändring av tiderna för parkeringsavgift till
klockan 17 istället för 19 på vardagar och ingen
avgift på helger. Bland annat upplevs det som
problematiskt för gäster som behöver betala. Det
måste finnas ett syfte med parkeringsavgifter, tex
framkomlighetsproblem. Hela området är under
utredning. Årsmötet såg dock inga särskilda
bekymmer med avgiften. Motionen gick därför inte
igenom. Däremot följde en diskussion om parkering
på tomten som tar upp plats från det allmänna
utrymmet, tex att bilen sticker ut på trottoaren. Det
skulle därför kunna vara en idé att dela ut broschyrer
i området på samma sätt som tidigare diskuterats i
samband med problem med häckar som växer
utöver gång- och vägbanor.
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
Enligt stadgarna ska antalet ledamöter i styrelsen
vara mellan fem och sju personer.
14. Till ordförande valdes Anna Ranow och till vice
ordförande John Lodin, båda på ett år vardera. John
har ett år kvar på sin period som ledamot.
15. Ledamöter väljs på två år. Omval: Emil Hedberg,
Åsa Wennblom på 2 år. Emil Hedberg är kassör.
Nyval: Göran Ekberg. Thomas Magnusson och

Håkan Pettersson samt John Lodin har ytterligare ett
år kvar på sin period.
16. Val av revisorer: Gun Wickman, ordinarie och Per
Östlund, ersättare.
17. Valberedning: Martin Engman och Göran Ekberg.
18. Val av suppleanter. Till suppleanter valdes Anders
Olsson, Rolf Hermansson och Maj-Britt Gustafsson.
Platserna har tidigare varit vakanta.
19. Övriga frågor. Hur ska styrelsen göra för att få upp
medlemsantalet? En möjlighet är att göra någon
form av intressant utskick i samband med kallelsen
till nästa årsmöte. Ett annat önskemål var att
anordna fler föreläsningar, ett förlag som styrelsen
haft sen tidigare är tex kurs i trädbeskärning.
Föreningen har ett instagramkonto,
”Ulvsundavillor”, där alla i området uppmanas att
lägga upp både historiska och nutida bilder från
området. En medlem berättade att de fått
information om föreningen av mäklaren i samband
med husköpet. Detta var dock några år sedan men
skulle vara ett bra sätt att få nyinflyttade att gå med i
föreningen. Cementblocken på slutet av Ulvsunda
slottsväg, in till allén vid Ungerska huset, behöver
ses över. Frågan behöver bevakas. Lövåsvägen har
blivit en smitväg ut på Ulvsundavägen, eventuellt är
nuvarande hinder ett provisorium. Ett tips om ekar
som behöver tas ner; området är inte k-märkt vad
det gäller ekar så det är fritt fram att ta bort dem.
Protokollen från styrelsemöten behöver läggas upp
på hemsidan. 26:e mars 18-21 i Bromma
gymnasium kommer personen som ligger bakom att
parkeringsavgifterna togs bort på vissa gator i
Bromma att deltavid ett möte.

20. Mötet avslutades.

Efter årsmötet berättade Bromma hembygdsförening lite
om sin verksamhet och visade ett bildspel med historiska
bilder från Bromma.
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