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Törnskogens villaägareförening 
Protokoll från årsmötet 2012-04-18   

 
Tid och plats                Onsdagen den 18 april 2012 kl. 19.15- 21.15 i Vaxmora  
             samfällighetsförenings kvartersgård Porsvägen.  
 
Stämman öppnas         Kjell-Åke Henriksson förklarar stämman öppnad och hälsar alla    
                                       välkomna. 
Fastställande av 
röstlängd                      Avprickning  i medlemsförteckning vid inträde i lokalen. 32 st.  

röstberättigade är närvarande. 
    

Frågan om stämmans   Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.  
behöriga utlysande          
            
Val av ordförande 
för stämman Stämman utser Kjell-Åke Henriksson, att som ordförande leda dagens 

möte. 
 
Val av två justerings-   Stämman utser Stig Eriksson, Tommy Ström , att jämte ordförande 
personer att jämte        justera protokollet. 
ordförande justera  
protokollet . 
 
Val av sekreterare  
för stämman   Stämman utser Rolf Hedman till sekreterare för dagens möte. 
 
 
Framläggande av        Årsredovisning och revisionsberättelse föredras av revisor      
årsredovisning och            
revisionsberättelse      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                                        
 
Fråga om ansvars-    
frihet för styrelsen Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledarmöter ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret. 
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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. 
  Kjell-Åke Henriksson, omval 
  Per Nylén                   , 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 ,  omval  
 
Val av 1  revisor på 
två år Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse 

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

följande revisorssuppleant 
  
 Kerstin Freij , 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 
  Lennart Wallin        , omval                        
  Lars-Olof Sundell   , omval 
 
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 Att anlägga en brandpost som får användas för att spola is på 

fotbollsplanen vid Vaxmora skolan En ny brandpost som kan nyttjas 
installeras av kommunen mot en kostnad av 35000:-. 

 
 Förslaget inlämnat av Roland Persson Diskusvägen 9A 
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Behandling av motion  Stämman beslutade att styrelsen får ansvar att genomföra installation av 
brandpost till en kostnad av max 35000:- 

 
 Vissa förbehåll: Förhandla med skolan om tillgång till skolan för vissa 

sammankomster och ett utrymme i källaren för föreningens 
dokumentskåp  Förhandla med kommun och skola, att de bidrar med 
pengar till brandpost. 

 
 
Föreningsaktiviteter Årets julfest inställd. Ordförande efterfrågade julfestansvariga för 

kommande års julfest. Traditionell majbrasa vid Lillberget, med kaffe, 
bröd och godispåsar. 

   
  
Övriga ärenden och   
Information.                 Inbjuden talare: Inger Olsson från Sörab inbjuden talare. ( initiativ från 

Stig Eriksson.) 
 
 Kort sammandrag 
 
 SÖRAB är ett företag som tar emot, sorterar och behandlar hushållsavfall 

och ägt av 9 kommuner norr om Stockholm, bl:a Sollentuna. 
 Företaget har c:a 30 anställda har 6 återvinningsstationer, varav Hagby 

ligger närmast Törnskogen. Företaget arbetar tillsammans med 
underentreprenörer. 

  
 På återvinningsanläggningarna sorteras soporna upp, så att de kan 

återvinnas, brännas, rötas till biogas eller deponeras. 
 
 SÖRAB-mål för 2020 
  
 Minska sopberget 
 Minst 50% materialåtervinning 
 35% av matavfall till återvinning och biogas 
 Återanvändning  
 Mindre deponering   
  
 Att tänka på 
 
 Alla kan bidra till en bättre miljö 
 Varje positiv miljöåtgärd ger förbättringar  
 
 
 Trafikgruppen 
  
 Trafikgruppen återbildades under hösten 2011 och omfattar områdena 
 Törnskogen, Vaxmora, Solängen och Edsängen. 
 
 Trafikgruppen har fotograferat en del platser efter Runskogsvägen, 

Båtsmansvägen och kring Vaxmora och Vittra skolorna. 
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 Lista med synpunkter och åtgärdsförslag har lämnats till ett antal 
personer inom kommunledning, vid ett antal tillfällen. Den bild som har 
fått mest genomslag, är bilden med bussar på trottoar (Båtsmansvägen). 

 Arbetet fortsätter. 
  
 Målet är att få en bra trafiklösning i områdena Vaxmora, Törnskogen, 

Edsängen och Solängen. 
 
 Vi har kontinuerliga kontakter med politiker och tjänstemän inom 

kommunen.      
  Svårt att få svar från kommunen, kommer svar är de luddiga.      
 
                                                                   
 
 
Stämmans avslutning Mötets ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Datum   2012-04-18 
 
     
 
 Rolf Hedman  Kjell-Åke Henriksson 
  Sekreterare  ordförande 
 
  
   
 Justeras: 
 
 
  
 
  
  
 Stig Eriksson                                  Tommy Ström 
 
 
 
          
 
                 


