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26 medlemmar inkl. styrelse fanns på plats i Ängsgården. Före mötet gavs möjlighet att äta 
lite smörgåstårta, dricka lite vin och umgås med andra medlemmar. 
 
1 Föreningens sekreterare Mikael Willborg hälsade alla välkomnade och förklarade 

årsmötet öppet. Närvarolista hade cirkulerats och denna förklarades som röstlängd. 
 Som övriga frågor anmäldes : 

- Mobiltelefonmasten Söderholmskolans bollplan 
- Promenadutrymme på trottoaren 
- Trappan vid Johannesdalsbadet 
- Belysning Johannesdals bollplan 
- Rådjurssituationen 
- Bilparkering på vändplan Fiskarfjärdstranden 

2 Till justeringsmän, tillika rösträknare, för årsmötesprotokollet valdes Bengt Hagberg 
samt Conny Gabrielsson.  

3 Till ordförande för mötet valdes Mikael Willborg och till sekreterare valdes Gun 
Eriksson. 

4 I fråga om kallelse skett till årsmötet inom förskriven tid fann mötet att så skett. 
5 Årsmötet gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse som bifogats i kallelsen. 

Tillades  
- att Karin Brand genom aktivitetsgruppen arrangerat två vinprovningskurser, en på 
våren och en på hösten, samt provning av vin och choklad. 
- att på föreningens hemsida  johannesdal.com  finns nu information från Ö:a 
Vattenföreningen samt Johannesdals Båtklubb. 

6 Sven-Gunnar Hegg läste upp revisionsberättelsen. Mötet fastställde resultat- och 
balansräkningen. 

7 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2004. 
8 Kassör Gun Eriksson redogjorde för budgeten för år 2005 samt förslaget om oförändrad 

medlemsavgift på 250 kr. Mötet biföll budgeten och medlemsavgift på 250 kr. 
9 Styrelsen föreslog en sänkning av arvodet för styrelse och revisorer till totalt 6.000 kr 

för år 2005. Mötet biföll detta. 
10 Till ordförande för Johannesdals Villaförening för ett år omvaldes Lars-Göran 

Uddholm. Till övriga styrelseledamöter på en tid av två år omvaldes Marjut Ervasti och 
Joakim Flodin samt nyvaldes Karin Granström. Till styrelsesuppleant på en tid av två år 
nyvaldes Conny Gabrielsson. 

11 Till revisorer valdes Sven-Gunnar Hegg och Rolf Lindström, samt till suppleant Rolf 
Österholm, samtliga omval. 

12 Till ny valberedning utsågs Cecilia Carpelan (omval) somt Ove Danielsson. 
13 Ordföranden redogjorde för för- och nackdelar med en eventuell utökning av 

Johannesdals Villaförening genom att även inbjuda boende på Skogsslingan. Se även 
kallelsen. En karta som visade berörda fastigheter utdelades. Joakim Flodin fastställde 
att servitut och vattenrättigheter inte påverkas av om föreningen utökas. Det som kan 
anföras mot en utökning av föreningen är att föreningens tillgångar vid en eventuell 
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upplösning ska fördelas på flera. Mot det argumentet anfördes att i föreningens stadgar 
§12 står att vid en ev upplösning ska medlen användas ”för medlemmarnas 
gemensamma ändamål”. I de ursprungliga stadgarna som nu är ändrade står ”skänkas till 
ungdomsverksamhet i området”. 
Beträffande omfattningen och avgränsningen av området Johannesdal upplyste Rolf 
Österholm om att ”Johannesdal” är det område som år 1939 köptes ut av Arvid Heiding. 
De tomter som var osålda då området stadsplanerades blev tomträtter och det är boende i 
dessa fastigheter, de flesta idag friköpta tomter, som styrelsen nu förslår skall kunna 
ingå i Johannesdals Villaförening. 

 Frågan kom upp om dessa fastigheter kan kräva medlemskap i Ö:a Vattenföreningen, 
men då Villaföreningen och Vattenföreningen är helt olika juridiska personer har inte 
det med frågan om utökning att göra. 

 Mötet beslöt att bifalla styrelsens förslag om att erbjuda Skogslingan och del av 
Våruddsringen medlemskap i Johannesdals Villaförening. 

14 Övriga frågor 
Mobiltelefonmasten Söderholmskolans bollplan 
I bygglovet står ”byte av belysningsmast och teknikbod”, sökande är Orange Sv AB som 
är en 3G operatör. Enligt myndigheterna anses stålning från en mast vara ofarlig. 
Föreningan kan inte agera endast angränsande fastigheter. Mötet uppdrog åt styrelsen att 
kontakta skolan, samt även kontakta kommunen för en ev flytt av masten dit den gör 
minst skada. 
Promenadutrymme på trottoaren 
Mötet uppdrog åt styrelsen att uppmana fastighetsägarna att hålla efter häckar. 
Promenerande tvingas ut i gatan för att inte fastna i ofta taggiga häckar. 
Trappan vid Johannesdalsbadet 
Mötet undrade om det hänt något nytt. Ordf redogjorde för stadsdelsnämndens planer 
för Strandpromenaden. Trappan ingår inte i de planerna, någon återuppbyggnad är inte 
planerad. Enda alternativet skulle vara en ståltrapp då allt i trä eldas upp. De närboende 
vill inte ha någon återuppbyggnad. 
Belysning Johannesdals bollplan 
Lamporna lyser sent, flera timmar efter att de sista gått därifrån. En mötesdeltagare 
förslog en knapp som tänder belysningen en timme i taget. Enligt kommunen är 
belysningen på under den tid klubbar bokat tid. Mötet uppdrog åt styelsen att kontrollera 
med kommunen. 
Rådjurssituationen 
Diskussion fördes beträffande kommunens avskjutning. Både negativa och positiva 
argument för rådjuren framfördes. 
Bilparkering på vändplan Fiskarfjärdstranden 
Under vintern har norra vändplan på Fiskarfjärdstranden använts som parkeringsplats. 
De boende ombads ringa Parkeringskontoret och påtala missförhållandet. 
Övriga diskussionspunkter 
Vilka parkeringsregler gäller i Johannesdal? Ordförande redogjorde för de nya 
parkeringsreglerna. Mötet uppdrog åt styrelsen att verka för en förändring, speciellt vid 
skolan och parkering vid båtklubbens entré. 
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Strandpromenaden - I upprustningsförslaget för Strandpromenaden ingår bl a fler bänkar 
och papperskorgar samt åtgärder för själva gångbanan. Det är ett möte hos kommunen 
torsdag 23 apr kl 18.00. 
Vinterunderhåll trappor - Trappan mellan Fiskarfjärdsstranden och Fiskarholmsgränd, 
samt trappan mellan Skogsslingan och Våruddsringen används av folk som tar sig till 
och från centrum. Mötet har önskemål om att skottning sker vintertid och uppdrog åt 
styrelsen att kontakta kommunen.  
30 km - Mötet uppdrog åt styrelsen att förnya skyltarna ”Akta barn” 

Mötets avslutning 
Ordförande tackade närvarande och engagerade medlemmar och avslutade mötet.  
 

Underskrifter (endast på original, ej på distribuerade kopior) 
 
 
 
 

  

Ordförande, Mikael Willborg  Sekreterare, Gun Eriksson 
 
 
 

  

Justeras, Bengt Hagberg  Justeras, Conny Gabrielsson 
 


