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Törnskogens villaägareförening 
Protokoll från årsstämman 2013-04-10   

 
Tid och plats                Onsdagen den 10 april 2013 kl. 19.15- 21.15 i Vaxmora  
             samfällighetsförenings kvartersgård Porsvägen.  
 
Stämman öppnas         Kjell-Åke Henriksson förklarade stämman öppnad och hälsade alla    
                                       välkomna. 
Fastställande av 
röstlängd                      Avprickning  i medlemsförteckning vid inträde i lokalen. 37 st.  

röstberättigade var närvarande varav 2 fullmakter. 
    

Frågan om stämmans   Stämman förklarades vara i behörig ordning kallad.  
behöriga utlysande          
            
Val av ordförande 
för stämman Stämman utsåg Kjell-Åke Henriksson, att som ordförande leda stämman.  
 
Val av två justerings-   Stämman utsåg Stig Eriksson, Herbert Henkel , att jämte ordförande 
personer att jämte        justera protokollet. 
ordförande justera  
protokollet . 
 
Val av sekreterare  
för stämman   Stämman utsåg Rolf Hedman till sekreterare för stämman. 
 
 
Framläggande av         Årsredovisning redovisas av kassör och revisionsberättelse föredrogs av 
årsredovisning och revisor. 
revisionsberättelse Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna tillsammans med  
                                       revisionsberättelsen. 
 
Beslut om  
fastställande av   Stämman beslutade att tillstyrka resultat- och balansräkning. 
resultat– och  
balansräkning 
 
Dispositioner                 Stämman beslutade att överskottet överföres i ny räkning enligt         
beträffande vinst styrelsens förslag. 
eller förlust enligt 
fastställd balans- 
räkning                                        
 
Fråga om ansvars-    
frihet för styrelsen Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledarmöter ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret. 
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Val av ordf. för ett år Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag utse 
 
                                        Kjell-Åke Henriksson till ordförande, omval. 
 
Val av 5 ledamöter 
på två år Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag utse 

följande ordinarie styrelseledamöter. 
 
 Birgitta Enberg, omval 
 Björn Juhlin, omval 
 Jan Olsson, omval 
 Rolf Hedman ,omval 
 Karin Elding, nyval 
  
   
 
Val av 3 suppleanter  
på ett år Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag utse 

följande suppleanter. 
 
 Carina Hedblom, nyval 
 Per Dahlberg, nyval 
 Lars Rüdén, nyval 
  
 
Val av 1  revisor på 
två år Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag utse 

följande revisor. 
 
 Irené  Stafverfeldt , omval 
  
Val av 1 revisors- 
suppleant för ett år Stämman beslutade 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 beslutade att välja följande valberedning 
kallande  
  Sven-Eric Lindberg, omval sammankallande 
  Lennart Wallin        , omval                        
  Lars-Olof Sundell   , omval 
 
Fastställande av 
årsavgift och budget Budgeten godkändes av stämman. Årsavgift godkändes av stämman till 

200 kr/år. 
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Fastställande av  
styrelsens arvoden Stämman godkände en aktivitet om året (ex. middag). 
 
 
Motioner Stämman godkände att ta upp motionerna trots att de var sent inkomna. 
 
 1) Hastighetssäkring av Runskogsvägen i enlighet med WPS- 

utredningens förslag om säker skolväg 
 Förslaget inlämnat av Ann-Charlotte Bergman Runskogsvägen 3A. 
 
 2)  Protestmotion ang. förslag öppning av nedre Törnskogsvägen 
  Inlämnad av Berna Tillman (omfattar 41 namn) . 
 
 3)  Förslag att Törnskogsbladet distribueras via föreningens portal. De 

personer som vill ha Törnskogsbladet i brevlådan, skall även framledes få 
det. 

 
Behandling av motion  Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att åter kontakta 

kommunen angående hastighetssäkring av Runskogsvägen 
 
 Stämman godkände protestmotionen om att ej öppna nedre 

Törnskogsvägen. 
 
 Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att hitta lösning för att 

distribuera Törnskogsbladet via föreningens portal. Med visst undantag, 
om någon/några fortfarande vill ha Törnskogsbladet i brevlådan.  

 
 
Föreningsaktiviteter Årets julfest inställd. Ordförande efterfrågade julfestansvariga för 

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

 
 Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheter att anordna en fest i 

slutet av sommaren med anledning av föreningens 80-jubileum 
   
  
Övriga ärenden och   
Information.                 Inbjuden talare: Thorwald Larsson ordförande trafik- och 

fastighetsnämnden Sollentuna kommun. 
 
 Kort sammandrag 
 Det blev diskussion kring ett antal frågor. Trafiksituationen på 

Runskogsvägen diskuterades med Thorwald. Det är hastigheten som 
orsakar problem. Det är skyltat 30km/t men många trafikanter håller ofta 
en högre hastighet. Även kurvan Båtsmansvägen-Runskogsvägen 
berördes. Fordon skär kurvan med risk för att köra upp på trottoaren. 
Svaret från Thorwald var att vägen är enbart 160 meter och att det redan 
finns en avsmalning. Han kunde inte lova någon direkt åtgärd. Däremot 
nämnde han att kommunen diskuterar någon form av information, till 
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kommuninvånarna, om att följa trafikregler, och att med informationen 
eventuellt kunna åtgärda attitydproblemet att inte följa trafikregler. 

 Han nämnde också att föreningarna i området har olika uppfattning om 
trafikproblemet på Runskogsvägen. 

 
  Den andra stora frågan gäller byggnationen Södra Törnskogen och de 

trafikproblem som uppkommer, och redan finns på den redan smala, 
branta och tvära Törnskogsvägen. Vid en utbyggnad av området kommer 
tung trafik ej att kunna mötas på vägen. Vid möte får stora 
lastbilar/långtradare backa antingen uppför eller nerför Törnskogsvägen. 
Redan nu måste bilar använda privattomters infarter för att mötas. 
Thorwald var inte tillräckligt påläst om dessa problem. På stämman 
ställdes en fråga om att inte använda Törnskogsvägen för anslutning till 
det nya området, utan i stället dra en väg från Gustavsbergsleden. Med 
handuppräckning visade stämmen med klar tydlighet, att man inte vill att  
Törnskogsvägen används för en anslutning till Södra Törnskogens 
eventuella nybyggnation. 

 
 Bussolycka; En buss backade på Båtsmansvägens trottoar och körde 

sönder ett elskåp, med brand och elavbrott som följd. Bussar skall inte 
backa enligt Thorwald.  

  
 Några ytterligare frågor ställdes. 
  
 Vem beslutade om att Båtsmansvägen skulle göras smalare efter 

renovering av områdets avlopp ? 
  
 Hur skall trafiklösningarna se ut kring Vaxmoraskolan och Vittraskolan? 
 
 Hur kan villaföreningen och kommunen samarbeta för en bättre 

trafikmiljö i hela området? 
 
 Thorwald lovade att ta med sig frågorna för att senare återkomma med 

svar. 
  
 
 Trafikgruppen 
  
 Trafikgruppen återbildades under hösten 2011 och omfattar områdena 
 Törnskogen, Vaxmora, Solängen och Edsängen. 
 
 Målet är att få en bra trafiklösning i områdena Vaxmora, Törnskogen, 

Edsängen och Solängen. 
 
 Trafikgruppen har fotograferat en del platser efter Runskogsvägen, 

Båtsmansvägen och kring Vaxmora och Vittra skolorna. 
 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.  
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 Vi har kontinuerliga kontakter med politiker och tjänstemän inom 

kommunen.      
  Svårt att få svar från kommunen. Kommer svar är de luddiga.  
 
 Styrelsen uppmanades att ta kontakt med HSB angående Södra 

Törnskogens detaljplan.  
 Herbert Henkel skall ta kontakt ned HSB angående naturvärdena i 

området öster om Törnskogen. 
 
 
 
                                                                   
 
 
Stämmans avslutning Mötets ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Datum   2013-04-18 
 
     Rolf Hedman   
  Sekreterare   
  
    
 
  
 Justeras: 
 
  
 
  
 Stig Eriksson               Herbert Henkel           Kjell-Åke Henriksson 
     Ordförande 
                          
 
          
 
                 


