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Törnskogens villaägareförening
Protokoll från årsstämman 2016-04-20
Tid och plats

Onsdagen den 20 april 2016 kl. 19.15- 21.30 i Törnskogens
villaägareförenings lokal i Vaxmoraskolan

Stämman öppnas

Kjell-Åke Henriksson förklarade stämman öppnad och hälsade alla
välkomna.

Fastställande av röstlängd
Frågan om stämmans
behöriga utlysande

Stämman förklarades vara i behörig ordning kallad.

Val av ordförande
för stämman

Stämman utsåg Lennart Wallin, att som ordförande leda stämman.

Val av två justeringspersoner att jämte
ordförande justera
protokollet

Stämman utsåg Eileen Pålsson, Herbert Henkel, att jämte ordförande
justera protokollet.

Val av sekreterare
för stämman

Stämman utsåg Rolf Hedman till sekreterare för stämman.

Framläggande av
årsredovisning och
revisionsberättelse

Årsredovisning redovisas av kassör, och revisionsberättelse föredrogs
av Birgitta Enberg i frånvaro av revisorer.
Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna tillsammans
med revisionsberättelsen.

Beslut om fastställande
av resultat– och
balansräkning

Stämman beslutade att tillstyrka resultat- och balansräkning.

Dispositioner
beträffande vinst eller
förlust enligt fastställd
balansräkning

Stämman beslutade att överskottet överföres i ny räkning enligt
styrelsens förslag.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledarmöter ansvarsfrihet för
året.

Val av ordf. för ett år

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag utse
Kjell-Åke Henriksson till ordförande, omval.

Val av 2 ledamöter
på två år

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag utse
följande ordinarie styrelseledamöter.
Kjell-Åke Henriksson omval
Per Nylén
omval
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Val av 3 suppleanter
på ett år

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag utse
följande suppleanter.
Sara Lettse,
omval
Niklas Zetterberg
omval
Elizabeth Söderberg omval

Val av 1 revisor på
två år

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag utse
följande revisor.
Eileen Pålsson
nyval

Val av 1 revisorssuppleant för ett år

Stämman beslutade att i enlighet med stämmans förslag utse följande
revisorssuppleant
Olle Johanson
nyval

Tillsättande av 3
personer för beredning
av nästa års val, varav
en samman kallande

Stämman beslutade att välja följande valberedning
Lennart Wallin,
omval sammankallande
Annika Lund
nyval
Elisabeth Casenberg nyval

Fastställande av
årsavgifter och
budget

Budgeten godkändes av stämman. Årsavgiften godkändes av stämman
till 200 kr/år.

Fastställande av
styrelsens arvoden

Stämman godkände en aktivitet om året (ex. middag).

Förslag från styrelsen

Inga förslag

Föreningsaktiviteter

Årets julfest inställd. Traditionell majbrasa vid Lillberget med kaffe,
bröd och godispåsar. Majbrasa tillsammans med Vaxmora
samfällighet.

Övriga ärenden och
Information

Årsmötet besöktes av Thomas Ardenfors ordförande i Sollentunas
Stadsbyggnadsnämnd. Kort sammanfattning av föredraget
Thomas berättade om visioner, utbyggnader och stadsplanering kring
kommunens järnvägsstationer och utbyggnaden av Väsjöområdet.
Helenelundsområdet: Ombyggnad och tillbyggnad av
Eriksbergsskolan 2 till 3 våningar, överst en gymnastiksal.
Industrier i kilen mellan motorvägen E4 och järnvägsspåret.
Sollentuna vill vara ett bra alternativ för industrier och företag.
Sollentuna växer på företagssidan.
Eventuellt en gångbro över motorvägen mellan Silverdal och
Kymlinge, förhoppningar att SL öppnar tunnelbanestationen i
Kymlinge. Kommunen hoppas på en lösning av tvärspårvägen till
Helenelund i framtiden. Med dessa lösningar får Silverdal och
Helenelund bra kommunikationer tillsammans med järnvägen.
Utbyggnad av bostäder står högt på agendan både i Silverdal och i
Helenelund.
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Turebergsområdet: Sollentuna järnvägsstation utrustas med hiss på
södra sidan av stationen. Upprustning av busstorget, Aniaraplatsen och
gångvägar till järnvägsstationen för att göra områdena trevligare och
säkrare. Mässområdet söder om järnvägsstationen skall rivas och156
studentlägenheter samt bostadshus planeras. Området kring
kommunalhuset skall rustas.
Häggviksområdet: Kommunen vill öppna den södra sidan av Häggviks
station så man får en bra anslutning till Stinsen och det nya
bostadsområdet kring Maxi. Både låg och höghus planeras kring Maxi
och en bostadslösning för Stinsens köpcenter.
Norrvikenområdet: Stor inomhusidrottshall planeras vid Norrvikens
idrottsplats. Ett större bostadsområde planeras norr om Jästfabriken ner
mot Norrviken. Idéer om en gångbro över Norrviken mot Törnskogens
naturreservat planeras. Gångbron ligger delvis på vattnet med genomfart
för båtar på ett antal ställen.
Rotebroområdet: Stora förändringar kring Rotebro järnvägsstation av
torg och butiker samt bostäder, skolor och äldreboende. C:a 4000
bostäder i området.
Väsjöområdet har kommit igång med några definierade områden.
Vägar, vatten och avlopp håller man på att anlägga. Trafiksituationen är
ej löst. Det finns förslag på både bussar och linbana. Hur
anslutningsvägar till Edsberg och till Norrortsleden skall lösas ej klart.
Väsjön skall muddras för att avlägsna eventuella föroreningar.
Sollentuna kommuns visioner är att områdena kring stationerna blir
urbana med statsgator, nybyggnation av bostäder, skolor, äldreboende
och möjligheter för etablering av företag. Allt för att klara en stor ökning
av folkmängden i Sollentuna de kommande 15-20 åren.
Stämmans avslutning Mötets ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
Datum 2016-04-29
Rolf Hedman
Sekreterare
Justeras:

Eileen Pålsson

Herbert Henkel

Lennart Wallin

