Kallelse till ordinarie stämma i
Törnskogens Villaägareförening
Välkommen till föreningens 85:e ordinarie stämma fredagen den
13:e april kl 19.00 i vår föreningslokal i Vaxmoraskolan.
Entrétrappen är mot fotbollsplanen.
Två motioner är inkomna (se baksidan). Styrelsen rekommenderar
stämman att bifalla förslagen.
Årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 kommer att delas ut
vid stämman samt finnas tillgänglig på föreningens hemsida.
För den intresserade finns även föreningens stadgar mm på
www.tornskogen.se (under ”Föreningen”).
I direkt anslutning till årsstämman är du
välkommen på föreningens allra första
pubafton. Föreningen bjuder på enkelt
tilltugg, dryck finns att köpa till
självkostnadspris.
Väl mött!
Styrelsen
Törnskogens Villaägareförening

Ärende 1:

Nytt förslag för påfart på Norrortsleden för att avlasta Frestavägen när Väsjöområdet
färdigställts.

Bakgrund:

Infrastrukturen kring Väsjöområdet är fortfarande inte löst på ett tillfredställande sätt.
Kommunen sliter med att hitta bra alternativ och risken är överhängande att det slutar
med att Frestavägen blir det trafikkaos med stillastående köer som vi upplevde innan
Norrortsleden färdigställdes.

Förslag:

Det har nu kommit upp en ide till nytt förslag för påfart på Norrortsleden som
presenterats för kommunen.
Detta skulle betyda väldigt mycket för Villaägareföreningens medlemmar genom att
trafikmiljön på Frestavägen skulle kunna bibehålla en acceptabel nivå.
Vi vill därför att styrelsen försöker påverka politiker och tjänstemän inom kommunen
att jobba för att detta förslag kan bli verklighet.
Man får inte glömma att det är valår i år, vilket ger större möjligheter till att få
politiker intresserade för att vinna röster genom att engagera sig i frågor som kommer
upp.
Förslaget kan presenteras på årsmötet.

Ärende 2:

Samlingslokalen i Vaxmoraskolan används väldigt lite.

Bakgrund:

Många i styrelsen har lagt ner ett otroligt fint jobb på att göra iordning lokalen i skolan
till en trivsam samlingslokal, men den används väldigt sparsamt och har inte blivit den
naturliga samlingspunkt i området som var avsikten.

Förslag:

1. Få bättre tillgänglighet till lokalen - den branta trappen hindrar många från att vilja
utnyttja lokalen.
Jobba tillsammans med kommunen, skolan och tennisklubben för att få till stånd en
ramp istället för den branta trappen ner till källarlokalerna.
* Skolans gymnastiklärare skulle kunna ha en vagn för att transportera sitt material
som han förvarar nere i källaren.
* Tillgängligheten för både Villaägarnaslokal och Tennisklubbens bastu skulle öka för
alla som har lite svårt att använda den branta trappen.
* Kommunen borde ta ett ansvar för tillgängligheten till skyddsrummet som borde
vara tänkt att kunna användas av alla områdets innevånare.
2. Gör lolalen mer synlig på hemsidan, lägg upp en bokningskalender och ta bort
hyresavgiften för grannaktiviteter. Om man ser att bridge-gänget har lokalen på
tisdagar kanske man blir inspirerad att lägga bokcirkeln på torsdagar och ser att
fredagskvällen är ledig för en pubkväll
3. Använd föreningens pengar till att bjuda in trubadurer eller intressanta föreläsare.
Skapa en rutin där föreningens medlemmar kan ansöka om bidrag till att bjuda in till
intressanta grannkvällar.
4. Låt lokalen förvalta den unika historiska bakgrunden till denna förening. Samla in
fotografier från områdets tidiga utveckling - förstora och sätt upp på väggarna. Be
Lennart Wallin och andra som har minnen komma och berätta. Kanske kan det bli en
fortsättning på boken om Törnskogen så småningom?

