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Törnskogens villaägareförening 
Protokoll från årsmötet 2010-04-29 
 

 
 
Tid och plats                Torsdagen den 29 april 2010 kl. 19.15- 21.15 i Vaxmoraskolans matsal  
 
Stämman öppnas         Kjell-Åke Henriksson förklarar stämman öppnad och hälsar alla    
                                       välkomna 
Fastställande av 
röstlängd                      Avprickning  i medlemsförteckning vid inträde i lokalen. 29 st.  

röstberättigade är närvarande.  
 
Frågan om stämmans   Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad  
behöriga utlysande         (kallelsen utdelad 10-04-12) 
            
Val av ordförande 
för stämman Stämman utser Kjell-Åke Henriksson, att som ordförande leda dagens 

möte 
 
 
Val av två justerings- 
personer att jämte 
ordförande justera  
protokollet Stämman utser Lars Söderdahl och Sigvard Gestré, att jämte ordförande 

justera protokollet 
 
Val av sekreterare  
för stämman   Stämman utser Rolf Hedman till sekreterare  för dagens möte 
 
Framläggande av  
årsredovisning och 
revisionsberättelse   Årsredovisning och revisionsberättelse föredras av revisor Irene 

Stafverfeldt 
 Årsredovisningen godkännes och läggs till handlingarna tillsammans 

med revisionsberättelsen. 
 
Beslut om  
fastställande av   Stämman beslutar att tillstyrka resultat- och balansräkning. 
resultat– och  
balansräkning  
 
 
Dispositioner                 Stämman beslutar att överskottet överföres i ny räkning enligt         
beträffande vinst styrelsens förslag. 
eller förlust enligt 
fastställd balans- 
räkning 
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Fråga om ansvars-    
frihet för styrelsen Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledarmöter ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret. 
 
Val av ordf. för ett år Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse Kjell-

Åke Henriksson till ordförande , omval 
 
Val av 2 ledamöter 
på två år Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse 

följande ordinarie styrelseledamöter. 
 Per Nylén ,  omval 
 Kjell-Åke Henriksson, omval 
 
Fyllnadsval ledamöter 
   Jan Olsson, styrelseledamot, nyval 
   Lennart Wallin adjungerad styrelseledamot   
 
Val av 3 suppleanter  
på ett år Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse 

följande suppleanter. 
 
 Kari Haponen,   omval 
 Birgit Ellergren,  nyval 
 Karin Elding,      nyval 
  
 
Val av 1  revisor på 
två år Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse 

följande revisor. 
 
 Veronica Bertilsson, omval  
  
Val av 1 revisors- 
suppleant för ett år Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse 

följande  
 revisorssuppleant 
 
 Kristina Frej, omval 
 
Tillsättande av 3 
personer för beredning 
av nästa års val 
varav en samman- Stämman beslutar att välja följande valberedning 
kallande  
 Sven-Eric Lindberg, omval sammankallande 
 Stig Eriksson, omval, 
 Lars-Olof Sundell, nyval 
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Fastställande av 
årsavgift och budget Budgeten godkännes av stämman. Årsavgift godkännes av stämman till 

200 kr/år 
 
Fastställande av  
styrelsens arvoden Stämman godkänner en aktivitet om året ( ex .middag). 
 
Motioner Inga nya motioner.  
 
Grannsamverkan Sven-Erik Lindberg berättade att det finns en grannsamverkansbil som 

åker runt i Sollentuna, eventuellt blir det ytterligare en bil under året, med 
samma uppdrag. Det behövs chaufförer till dessa bilar, kontakta Lennart 
Wallin för vidare information. 

 
Föreningsaktiviteter  En lyckad och trevlig julfest för familjer hölls i början på januari i 

Vaxmoraskolan och härnäst väntar en traditionell majbrasa vid 
Lillberget, med kaffe, bröd och godispåsar. 

   
  
Övriga ärenden och       
information Från Sollentuna Energi kom Håkan Berglund och Mikael Karlsson, de 

berättade om Sollentuna Energis arbete med att dra fram fjärrvärme i 
vårat område. Skolan och en del fastigheter längs Båtsmansvägen är 
anslutna. Det finns en tänkt utbyggnadsplan för fjärrvärmenätet i delar av 
Törnskogen, och det området ligger kring skolan. Dessa fastigheter har 
möjligheter att ansluta till fjärrvärmenätet. Om man är intresserad så tar 
man kontakt med Sollentuna Energi. Sollentuna Energi ansluter c:a 300 
abonnenter om året. Håkan Berglund berättade också om värmelagring i 
åsen under Sollentunavallen. Vatten tas in i åsen från Edsviken, värmen 
som finns i vattnet lagras i åsen, sedan används värmepumpar för att 
transportera värmen ut i fjärrvärmenätet. 

 
 Sollentuna Energi har lovat att förse badstranden med sand och någon 

form av eldstad för grillning. Mycket uppskattat. 
 
 Namnfrågan för Törnskogen; Förslag på att sätta upp namnskyltar vid 

Frestavägen på ”Norra Törnskogen ” och ”Södra Törnskogen” så att 
trafiken kan välja rätt uppfart från Frestavägen. 

 Norra och Södra Törnskogen  är ej godkända namn, enbart förslag. 
  
 Maria Lidfält (ordförande i samverkansgruppen i Törnskogen) berättade 

om arbetet med att hitta rätt kompetens för att göra undersökningar kring 
unika växter , insekter etc., i de tänkta utbyggnadsområdena i anslutning 
till Törnskogen. Man har kontaktat Ekologigruppen för uppdraget. 
Undersökningen blir klar under oktober. 

           Maria behöver fler personer i gruppen, då två har eller kommer att lämna 
gruppen. Herbert Henkel är numer ordförande i Naturskyddsföreningen 
med säte i Sollentuna och kan då inte ingå i samverkansgruppen. 
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           Herbert har meddelat till kommunen att naturskyddsföreningen inte 
stöder utbyggnaden i anslutning till Törnskogen.  

 Samverkansgruppen skall också bevaka och komma med förslag på 
trafiklösningar för Törnskogen. Inom kommunen diskuteras förändringar 
av Båtsmansvägen t.ex. breddning och sammanhängande trottoar längs 
densamma. 

 
 
                                                                     Utnämning av  
                                                                                                       
                                         LENNART WALLIN till HEDERSORDFÖRANDE  
                                        
                                                       i Törnskogens Villaägareförening. 
 
                                         Lennart tilldelades en fin ordförandeklubba och blommor.    
 
 
Stämmans avslutning Mötets ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 Datum   2010-05-08 
 
     
 
 Rolf Hedman  Kjell-Åke Henriksson 
  Sekreterare  ordförande 
 
  
   
 Justeras: 
 
 
 Lars Söderdahl  Sigvard Gestré 
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