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Törnskogens villaägareförening 
Protokoll från årsstämman 2014-04-08   

 
Tid och plats                Onsdagen den 08 april 2014 kl. 19.15- 21.30 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. 33 st.  

 
    

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 2 ledamöter 
på två år Stämman beslutade 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 beslutade att i enlighet med valberedningens förslag utse 

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

följande revisor. 
 
 Veronika Bengtsson, 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, dock efter en längre diskussion.( En stor post för 2014 är 
tryckning av ” Från urskog till kultursamhälle” av Erik Björkhem. Vi 
nämnde inte denna post på årsmötet.  En upplaga på 100 st. böcker. 
Budget för boken 15000-16000 sek . Sekreterarens kommentar vid 
skrivandet av protokollet). 
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Fastställande av  
styrelsens arvoden Stämman godkände en aktivitet om året (ex. middag). 
 
Förslag från styrelsen Ett förslag om att utöka upptagningsområdet för föreningen. Exempelvis 

Lingonvägen.   
  
Behandling av 
förslaget.                       Förslaget återremitterades för mer noggrann genomgång. Vad skall ingå 

för fastigheter som inte ligger inom nuvarande upptagningsområde. 
Exempel på frågor som bör lösas Badtomt, underhållet av vägar där 
Villaföreningen har ett avtal med kommunen. 

 
  
Föreningsaktiviteter Årets julfest inställd. Traditionell majbrasa vid Lillberget med kaffe, bröd 

och godispåsar.   
  
Övriga ärenden och   
Information.                Innan ordinarie möte, informerade Sara Lettse och Elizabeth Söderberg 

om Törnskogsvägen och den utdragna process som ärendet har tagit. Om 
ej kommunen kan svara på alla frågor som finns, så uppmanas gruppen 
på Törnskogsvägen, naturligtvis med bistånd från föreningen, att 
kontakta tidningar i Sollentuna. 

 
 På föregående årsmöte ställdes dessa frågor till Torwald Larsson 

dåvarande ordförande i trafik och fastighetsnämnden.   
  
 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? 
 
 Kommunen har svarat med ett projekt angående säkrare skolvägar som 

påbörjas i år.  
 
  Inbjuden talare: Annika Holmberg kommunarkivarie i Sollentuna 
 
 Höll ett intressant föredrag om Sollentunas historia. Annika hade lovat att 

skicka över texten på föredraget så man kunde ta en del axplock ur texten 
och skriva ner. ( Har ej erhållit texten). Möjlighet finns att köpa boken 
om Sollentuna kommun och läsa själv, eller bara komma ihåg var hon 
berättade. Boken heter ” Mamsell Cooper, magister Göransson och alla 
de andra”. 
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 Trafikgruppen 
  
 Trafikgruppen återbildades under hösten 2011 och omfattar områdena 
 Törnskogen, Vaxmora, Solängen och Edsängen. Trafikgruppen har 

arbetat vidare under 2014,och uppvaktat kommunen med besök och 
skrivelser (mest Mail). 

 
 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 Vaxmoraskolan och Vittra skolan. 
 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). 

   
 Vi har kontinuerliga kontakter med politiker och tjänstemän inom 

kommunen.      
  Svårt att få svar från kommunen. Kommer svar är de luddiga.  
 
 Föreningen fick i uppdrag att fortsätta att bearbeta kommunen i dessa 

frågor..  
 
 Föreningen fick i uppdrag att fortsätta att bearbeta kommunen i 

nedanstående frågor.  
 Isbanan på fotbollsplanen utanför Vaxmoraskolan  
 Tillgång till vårt arkiv i Vaxmoraskolans källare 
 Tillgång till matsal för årsmöten 
 Använda källaren för bl.a. julfest                                                                    
 
 
Stämmans avslutning Mötets ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 Datum   2014-04-17 
 
     Rolf Hedman   
  Sekreterare   
  
    
  
 Justeras: 
 
  
  
 Stig Eriksson               Herbert Henkel           Kjell-Åke Henriksson 
     Ordförande       
               


