KUNGSGÄRDETS EGNAHEMS- OCH FRUKTODLARFÖRENING

Protokoll ÅRSMÖTE 2018
Måndagen 12 mars 2018 kl. 19 i Bergaskolans matsal
§ 1 Årsmötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
§ 2 Godkännande av föredragningslista och kallelse
Årsmötet godkände kallelse och föredragningslista.
§ 3 Val av ordförande för mötet
Årsmötet beslutade att välja Johan Ulin
§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Årsmötet beslutade att välja Johan Berg
§ 5 Val av justeringsmän
Årsmötet utsåg Rolf Eriksson och Per Persson att justera protokollet.
§ 6 Grannsamverkan – Samverkan mot brott.
Styrelsen har arbetat med detta under året. Det finns sju kontaktpersoner, en i varje kvarter i
vårt område. Karta och kontaktuppgifter delades ut under årsmötet, och kommer också att
läggas i brevlådorna i samband med utdelning av protokollet.
Verksamheten startas i samband med årsmötet. Polisen informerade. Karta och uppgifter om
kontaktpersoner delades ut under mötet.
Ulrika, områdespolis. Hon är kontaktperson för grannsamverkan hos Polisen. Vaksamhet mot
det som är obekant är viktigt. Information på Stöldskyddsföreningens hemsida.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Sekreteraren föredrog en muntlig verksamhetsberättelse rörande 2017 (bilaga 1) som
omfattade ett årsmöte, tre styrelsemöten, rishämtning (buntas väl), gemensamma pubkvällar,
bevakning av trädfrågor och parkeringsavgifter med kommunen.
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
§ 8 Revisionsberättelse
Per Carlén avlade revisionsberättelse. Revisionsberättelsen godtogs.
§ 9 Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
§ 10 Val av styrelse för verksamhetsåret 2018
Valberedningen Ragnar Sundström och Anna Orsberg föreslog
Årsmötet beslutade att välja enligt nedan:

Ordförande: Omval av Johan Ulin
Ordinarie styrelseledamöter: Omval av Tomas Thim, Johan Berg, Daniel Larsson, Ingolf
Pääjärvi.
Suppleanter: Omval av Mattias Norling, och val av Fredrik Settergren
Revisorer: Omval av Per Carlén och Rolf Eriksson
§ 11 Val av valberedning
Årsmötet beslutade att omvälja Ragnar Sundström och Anna Orsberg.
§ 12 Funktionärsarvoden
Årsmötet beslutade att inga arvoden utgår för föreningens funktionärer.
§ 13 Föreningens årsavgift
Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgiften oförändrad till 100 kr.
§ 14 Meddelanden
Rishämtningen: I år har styrelsen inte fått tag på någon chaufför och lastbil. Om någon
medlem i föreningen har något förslag hur rishämtningen kan ordnas, kontakta styrelsen.
Meddelande om eventuell rishämtning lämnas via lappar i brevlådorna.
§ 15 Övriga frågor
Underhållet av trottoarerna, särskilt Slöjdgatan och Tegelgatan. Uppdras till styrelsen att
bevaka denna fråga under kommande år.
Höga hastigheter på Bergagatan. Styrelsen undersöker fartdämpande åtgärder.
Styrelsen åtgärdar att staketet på tvättstugetomten lagas. Även ogräs behöver rensas på
insidan av staketet. Den som vill hjälpa till med detta kontakta Karin Höijenberg.
Parkering på gatorna. Styrelsen ska utreda om det går att få till att man bara parkerar på en
sida av gatan. Styrelsen upprättar en skrivelse ställd till kommunen angående parkering på
gatorna.
Informationsspridning: Informationsplan för hur information kommuniceras omfattande
hemsida, e-post, Facebook, lappar i brevlådorna saknas. Styrelsen tar fram en
kommunikationsplan som sedan delges föreningens medlemmar via lappar i brevlådorna.
Fotbollsmål till Tvättstugetomten. Årsmötet beslutade att föreningen köper fotbollsmål för
8 800 kr.
Parksoffor till Tvättstugetomten undersöks av styrelsen.
Busshållplatser vid Bergaskolan. Styrelsen undersöker hur Bror Hjorts hus och Bergaskolan
ser på saken och om vi kan samverka i vår kontakt med UL, därefter kontaktas UL för att
framföra synpunkterna.
Sommarfest, lördag 18 augusti. Mer information kommer.

§ 16 Årsmötets avslutande
Ordföranden avslutade årsmötet
Efter årsmötet bjöds på smörgåstårta och dryck

Johan Ulin, ordförande

Johan Berg, sekreterare

Per Persson, justeringsman

Rolf Eriksson, justeringsman

Kungsgärdets Egnahems- och Fruktodlarförening
Årsberättelse 2017
Årsmötet hölls i Bergaskolans matsal den 13 mars 2017. Efter mötets avslutande bjöds
smörgåstårta och vin i vanlig ordning.
Tre styrelsemöten har hållits under verksamhetsåret: 13 mars, 15augusti 2016, 6 februari 2017
På morgonen söndagen den 23 april slöt en handfull av Kungsgärdets Egnahems- och
Fruktodlarförenings medlemmar och styrelse upp för att hämta upp våra medlemmars väl
buntade rishögar vid varje fastighet.
Den 19 augusti kl 17.00 arrangerade återigen några medlemmar en grillkväll på
Tvättstugetomten och i hela området var som vanligt välkomna och inbjudna vi Facebook. Man
samlade som vanligt ihop grillar, bord och stolar, och tog med det man ville äta och dricka själva.
Barn, unga och gamla fick komma och träffa sina grannar på ett lättsamt och otvunget sätt.
Styrelsen ser gärna att detta nu blir en ny tradition.
Våra trevliga pubkvällar fortsätter att vandra runt bland medlemmarna. Det har under året
arrangerats ett fåtal pubkvällar.
Styrelsen har under året behandlat frågor om trädföryngring och risker med fallande träd och
grenar i området genom att kontakta kommunen med frågor om deras planer för området. Det
har varit ett ständigt pågående arbete de senaste åren, men det aktualiserades då en björk vid
Tegelgatan 5 blåste av i en vindby i juni i år. Trädet forslades bort illa kvickt av kommunen, men
sedan dröjde det med svar på föreningens frågor och efter sommaren gjordes en inventering
som vi inte fick ta del av resultaten av. Därefter genomförde kommunen ansning/beskärning av
björkarna längs Tegelgatan. Styrelsen tillskrev kommunen den 25 oktober, men har inte fått
svar. Vi fortsätter att följa upp detta ärende.
Bevakat nya hastighetsbegränsningarna och konstaterat att kommunen tänker göra Krongatan
till en 40-gata. Vi kommer att fortsätta följa upp denna fråga under 2018 och argumentera för att
sträckan ska ha en hastighet på 30 pga. bullernivåer, vibrationer, skolväg, cykelbana i vägbanan,
etc. Thunbergsvägen kommer att få 30 km/h när de nya hastighetsbegränsningarna börjar gälla
under 2018.
Bevakat att parkeringsavgifter som införts i närområdet har medfört ökad parkering av ickeboende på föreningens gator under vardagar, vilket får till följd att boende i området får svårare
att parkera och att samhällstjänster såsom brandkår och ambulans får svårt att ta sig fram.
Styrelsen följer frågan. Vid styrelsens ställda förfrågan till ansvariga på kommunen så
meddelades från kommunen att några parkeringsavgifter på föreningens gator inte är aktuella i
dagsläget.
Grannsamverkan som föreslogs och presenterades på föregående årsmöte har planerats under
året. Ett antal samordnare och kontaktpersoner har tackat ja till uppdraget och planering och
karta med skyltplacering och samordnarnas adresser och telefonnummer har tagits fram.
Grannsamverkan startas i och med 2018 års årsmöte.

