
Årsmötesprotokoll – Brunna Villaförening 
2007-06-09

Plats: Plats: Vår park vid Karl Jans väg 
Tid: kl. 13.00

Närvarande: Representanter från 15 hushåll 

1. Mötet öppnas
Styrelsens ordförande Björn Pettersson öppnade mötet.

2. Val av ordförande för mötet
Mötet valde Stig Ståhl till ordförande.

3. Val av sekreterare för mötet
Mötet valde Mats Ahlbom till sekreterare.

4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
Mötet valde Torbjörn Stenbeck och Stefan Nylin till justeringsmän och 
rösträknare.

5. Fråga till mötet om kallelse till årsmötet har skett i laga ordning
Mötet ansåg kallelsen stadgeenligt utlyst.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Björn Pettersson läste upp årsberättelsen som lades till handlingarna. Anders 
Sundberg läste sedan upp kassaberättelsen. Mötet ansåg att handlingarna var i laga 
ordning.

7. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt fråga 
om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna angav inga anmärkningar för denna. 
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

8. Inkomna ärenden och motioner

Motion från fastigheten Vävnadsvägen 24 hade inkommit ang. grussträng mellan 
asfalt och tomtgränser, samt häckar och överhängande träd och buskar.

Förslag: Om varje fastighetsägare tog bort gräs och sly utanför sina tomter, samt 
att föreningen, via Närlunda Vägförening, anskaffar nytt grus. Hela området skulle 
då få ett snyggt intryck. 



Beslut: Styrelsen ska driva motionen om vägren vidare med Närlunda 
vägförening, och även se om det är möjligt att sätta upp speglar i de korsningar 
som behövs 

Roland och Ingrid Prejner hade skickat in frågan om vilka regler som skall gälla 
beträffande parkering i området 
Det har förekommit flera tillbud med barnvagnar, gående och cyklar, på grund av 
dåligt parkerade bilar.

Beslut: Styrelsen ska driva parkeringsfrågan.

9. Granskning av styrelsens förslag till åtgärder och målsättning 
under kommande arbetsår

10.Beslut om medlemsavgift för det kommande året
Mötet beslöt enhälligt om en oförändrad medlemsavgift på 250 kr för det 
kommande verksamhetsåret.

11. Val av ordförande för det kommande året
Mötet valde:
Björn Pettersson, Vävnadsvägen 15 1 år.   

12. Val av styrelseledamöter, två personer på två år

Avgående ledamöter:
Sven Wallman och Håkan Bergström

Mötet valde två nya styrelseledamöter: 
Staffan von Zeipel Vävnadsvägen 26 2 år.
Stefan Nylin Vadmalsvägen 4 2 år.

13. Val av revisor och revisors suppleant på två år
Revisor och revisors suppleant kvarstår

14.Val av kontaktperson för gransamverkan mot brott

Bertil Struvert Karl Jans väg 11
Anders Sundberg Brunnavägen 15
Stefan Nylin Vadmalsvägen 4
Per Lönnborg Brunnavägen 14
Kjell Hellström Brunnavägen 33

Nyvald:
Staffan von Zeipel  Vävnadsvägen 26

Bertil Struvert är sammankallande kontaktperson

Det är mycket viktigt att alla fastighetsägare informerar sin kontaktperson om sin 
e-post adress som skall gälla för gransamverkan.



15.Val av parkkommitté

Mats Ahlbom Brunnavägen 13
Ilona Hobor Brunnavägen 23
Camilla Bolin Karl Jans väg 8
Peter Ekroth Brokadvägen 1

Nyvald:
Torbjörn Stenbeck Brokadvägen 23

Mats Ahlbom är sammankallande

16. Val av valberedning, tre personer. Sammankallande: 
Styrelseledamot vars mandattid ej utgår vid nästa årsmöte

Mötet valde
Bo Westman, Karl Jans väg 5 1 år.
Markus Ankarberg Vävnadsvägen 18 1 år. 

Nyvald:
Stefan Nylin Vadmalsvägen 4 1år 

Sammankallande

17. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering
Mats Ahlbom kallar justeringsmännen.

18.Avslutning
Stig Ståhl avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.
Efter mötet bjöds det på kaffe och tårta.

Ekerö 2007-09-02 
Brunna Villaförening


