
ÅRSMÖTE BRUNNA VILLAFÖRENING

Härmed kallas till årsmöte i Brunna Villaförening

Datum: lördagen 8 augusti 2015
Tid: kl.1400

Plats: Vår park, vid Karl Jans väg

Dagordning för ordinarie årsmöte 2015

1. Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Anders Sundberg

2. Val av ordförande för mötet
Mötet väljer Anders Sundberg som ordförande för årsmötet

3. Val av sekreterare för mötet
Mötet väljer Marcus Ankarberg som sekreterare för årsmötet

4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
Mötet väljer Richard Fredriksson och Lotta Fredriksson som justeringsmän för
årsmötet

5. Fråga till mötet om kallelse till årsmötet skett i laga ordning
Mötet svarar Ja på denna fråga.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Styrelsens verkanhetsberättelse läses upp av ordförande. Styrelsen har haft 5 stycken
möten sedan förra årsmötet. Information om arbete med iordningställande av
lekparken, ny dämpsand till gungorna och ny sand till sandlådan, borttagning av
utdömd klätterställning. Ett pingis bord för utebruk finns uppsatt. Belysningsstolpe är
uppsatt på gångstigen mellan Vävnadsvägen-Brunnavägen

7. Revisionsberättelse verksamhetsåret samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarfrihet för det gångna året. Kassörens årsrapport
och revisorns berättelse läggs till handlingarna för årsmötet.

8. Inkomna ärenden och motioner
Det har inte kommit in några motioner inför årsmötet

9. Granskning av styrelsens förslag till åtgärder och målsättning under det kommande året
Styrelsens förslag blir att försätta sköta föreningen grönområden, fortsatt verka för ökad
trafiksäkerhet på vägarna i området (måla om farthinder och sätta upp trafikstolpar)
gemensant med medlemmar verka mot brott i området. Styrelsen kommer att ligga på
Närlunda vägförening om dränering vid vändplanen vävnadvägen



10. Beslut om medlemsavgift för det kommande året
Mötet beslutar om oförändrad åravgift på 350 kr

11. Val av ordförande det kommande året
Anders Sundberg omväljs på 1 år

12. Val av styrelseledamöter - 2 personer på 2år
Mats Ahlbom och Stefan Nylin väljs på 2 år här kommer ett tillägg Björn Pettersson
väljs som kassör på ytligare 1 år

13. Val av revisorer och revisorssuppleant
Till revisor väljs Lars-Gunnar Söderberg, till revisor suppleant Axel Halling

14. Val av kontaktpersoner för Grannsamverkan
Förslag på att försöka använda facebook, då information kommer ut mycket snabbt.
En stor nackdel blir att det då gäller hela Ekerö med omnejd. Anders Lundell kan
tänka sig att försöka med ett lite lokalt försök då krävs att det finns mail adresser för
att nå ut med informationen.

15. Val av parkkommitté
Joakim Wennberg jobbar vidare med parken 1 år

16. Val av valberedning – 3 personer 
Sammankallande: Styrelseledamot vars mandattid inte utgår vid nästa årsmöte
Mötet väljer Mats Ahlbom som sammankallande tillsammans med Anders Lundell
och Björn Pettersson
 

17. Övriga frågor
Mötet får information om att vid kraftigt regn blir problem med vatten avrinning på
fastigheten i hörnet Vävnadsvägen –Lärftvägen, vattnet rinner in i huset. Det skall
göras en felanmälan på Närlunda vägförening hemsida, så kommer det att åtgärdas enl
Peter Ekroth som sitter med i den styrelsen

Trafiken i kurvan karl-Jansväg och brokadvägen är farlig bilisterna genar i kurvan
vilket skapar olyckstillbud

Dumpade trädgårdavfall i slutet av Brunna vägen skall titta över detta om har man kan
åtgärd problemet. Förbudskylt och bort frakt av avfallet är väl önskvärt i detta fall.

Trafiken på Älvnäsvägen är mycket hög-styrelsen gör en skrivelse till kommunen om
detta och hoppas på någon form av åtgärd

Kontakt med Närlunda vägförening om iordningställande av vändplanen vid
Vävnadsvägen. Dränering-vägbrunnar för att förbättra vatten avrinning och ny asfallet
på vändplanen.

Styrelsen gör en skrivelse till våra medlemmar om förbud av trädgård avfalls
dumpning. ( finns en gratis återvinning i Skå.) Även stor önskan om sänkt hastighet i
vårat område men försiktighet i kurvorna.



18. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering
Protokolljustering sker torsdag 13/8-15 klockan 18.00 hos Marcus

19. Avslutning
Ordförande avslutar mötet och Tackar de 17 personer som medverkat på mötet för
detta intresse.

Vid pennan Marcus Ankarberg

Justeringsmän Lotta Fredriksson                                  Richard Fredriksson

Ordförande Anders Sundberg


