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Törnskogens villaägareförening 
Protokoll från årsmötet 2011-04-13 

 

Tid och plats Onsdagen den 13 april 2011 kl. 19.15- 21.15 i Vaxmora 
samfällighetsförenings kvartersgård Porsvägen. 

Stämman öppnas Kjell-Åke Henriksson förklarar stämmsan öppnad och hälsar alla 
välkomna. 

Fastställande av röstlängd Avprickning i medlemsförteckning vid inträde i lokalen. 31 st. 
röstberättigade är närvarande plus 1 st.ej röstberättigad (eventuell ny 
medlem i föreningen). 

Frågan om stämmans behöriga 
utlysande  

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad. 

Val av ordförande för 
stämman 

Stämman utser Kjell-Åke Henriksson, att som ordförande leda dagens 
möte. 

Val av två justeringspersoner 
att jämte ordförande justera 
protokollet 

Stämman utser Stig Ericsson och Tommy Ström, 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 
resultat– och balansräkning 

Stämman beslutar att tillstyrka resultat- och balansräkning. 

Dispositioner beträffande vinst 
eller förlust enligt fastställd 
balansräkning  

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

Fråga om ansvarsfrihet 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 
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Val av 5 ledamöter på två år Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande 
ordinarie styrelseledamöter. 

Lisa Asplund , omval 
Björn Juhlin, omval 
Jan Olsson, omval 
Rolf Hedman, omval 
Birgitta Enberg, omval  

Val av 3 suppleanter på ett år Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande 
suppleanter. 

Kari Haponen, omval 
Karin Elding, omval 
Berit Forsberg, nyval 

Val av 1 revisor på två år Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande 
revisor. 

Irene Stafverfeldt, omval 

Val av 1 revisorssuppleant 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 sammankallande 

Stämman beslutar att välja följande valberedning 

Sven-Eric Lindberg, omval sammankallande 
Lennart Wallin, nyval 
Lars-Olof Sundell, omval 

Efter en del kompletterande frågor fastställdes valen av ledamöter, 
suppleanter, revisor.  

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. Ordföranden svarade på en tidigare motion som 
inlämnats av Stig Ericsson. ”Byte med kommunen av badtomten 
(eventuell försäljning) mot lämplig kommunal mark inom Törnskogen”. 
Kommunen är ej intresserad, då de anser att badtomten inte har något 
ekonomiskt värde. Diskussionen har hållits med Anders Hallmén på 
kommunen. 

Föreningsaktiviteter Årets julfest inställd. Vaxmoraskolan under helrenovering Ordförande 
efterfrågade julfestansvariga för kommande års julfest. Traditionell 
majbrasa vid Lillberget, med kaffe, bröd och godispåsar. 

Övriga ärenden och 
information 

Ulf Stenberg ,samverkansgruppen för Törnskogens Villaägareförening 
berättade om arbetet med detaljplan för området norr och söder om 
Gustavsbergsleden. 
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Sollentuna kommun har lagt fram en detaljplan för nämnda område. 
Kommunen anser att nämnda mark utgjorde ”mark av mindre värde” 
Törnskogens Villaägareförening anser dock att området har höga 
naturvärden. Samverkansgruppen bildades med två uppdrag. Uppdrag ett; 
att sammanställa fakta om nämnda mark och påverka kommunen att ej 
bygga ut Östra Törnskogen norr och söder om Gustavsbergsleden. 
Uppdrag två; att trafiksituationen ej påverkas negativt i området när 
Väsjö-planen beslutas .Gustavsbergsleden och Båtsmansvägen skall lösas 
som en gemensam trafiklösning. Föreningen vill inte öppna 
Båtsmansvägen för genomfartstrafik. 

För naturvärdesundersökningar inom Östra Törnskogen anlitades 
Ekologigruppen AB. Ekologigruppens undersökningar visar att området 
Östra Törnskogen har höga till mycket höga naturvärden för området. 

Hela området är ett våtmarksområde med stor bioplogisk mångfald och 
med kopplingar till sjön Snuggan och ner till andra sjöar bl. a. Väsjön. 

Kort sammanfattning av föredraget. Kan läsas i sin helhet på föreningens 
hemsida. 

Herbert Henkel berättade om Naturskyddsföreningens arbete att bevara 
strandskyddet kring Väsjön. 

Kommunens förslag är att bebygga delar av Väsjöns stränder med 
flerfamiljshus och med betongkajer utefter vissa delar av stränderna. 

Även sjön Fjäturen berörs av kommunens exploateringsplaner. 

Naturskyddsföreningen motsätter sig denna exploatering. 
Naturskyddsföreningen vill att man tillgodoser strandskyddet enligt 
miljöbalken. 

I övrigt finns många synpunkter på kommunens exploatering i 
Väsjöområdet.   

Kort sammanfattning av föredraget. Kan läsas i sin helhet på föreningens 
hemsida. 

Stämmans avslutning Mötets ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat. 

 Datum 2011-04-27 

  

Rolf Hedman 
Sekreterare 

 

 

Kjell-Åke Henriksson 
ordförande 

 Justeras: 

 

Stig Ericsson 

 

 

Tommy Ström 

Rev b 


