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29 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 vice ordförande Joakim Flodin hälsade alla välkomnade och förklarade 

årsmötet öppet. Närvarolista hade cirkulerats och denna förklarades som röstlängd. 
2 Till justeringsmän, tillika rösträknare, för årsmötesprotokollet valdes Sven Gunnar Hegg 

samt Rolf Österholm  
3 Till ordförande för mötet valdes Joakim Flodin och till sekreterare valdes Mikael 

Willborg. 
3b Till övriga frågor anmäldes 

- Ängsgården  
- Parkeringsregler och snöröjning 
- Jubileumsfest 
- Gamla fritidsföreningen 
- Bredband 
- Sopor och återvinning 
- Eventuell nybyggnation av ”brända trappan” 
- Utbyte av sand vid Johannesdalsbadet 
- Strandpromenaden 

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

Tillades: Joakim berättade om diskussionerna som förs med Söderholmsskolan om att 
skolan ska hyra in sig i Ängsgården vardagar på dagtid. Föreningen får på detta sätt mer 
hyresintäkter och kan eventuellt också slippa fastighetsskatt då gården används för 
skolverksamhet. 

6 Rolf Lindström och Sven-Gunnar Hegg läste upp revisionsberättelsen. Mötet fastställde 
resultat- och balansräkningen. Sven-Gunnar berättade kort om utfallet 2005.  

7 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2005. 
8 Joakim redogjorde för budgeten för år 2006 samt förslaget om oförändrad 

medlemsavgift på 250 kr. Mötet biföll budgeten och medlemsavgift på 250 kr. 
9 Styrelsen föreslog att arvodet för styrelsen förblir 6000 kr. Mötet biföll detta. 
10 Val av styrelsen  

Valberedningens förslag lästes upp av Ove Danielsson och antogs i sin helhet. 
Den nya styrelsen består av  

Lars-Göran Uddholm, ordförande, omvaldes, 1 år 
Bengt Hagberg, omvaldes, 2 år 
Mikael Willborg, omvaldes, 2 år 
Gun Eriksson, omvaldes, 2 år 
Anita Wahlqvist, nyvaldes, 1 år (fyllnadsval efter avgående Karin Granström) 
Joakim Flodin, sittande ytterligare 1 år 
Marjut Ervasti, sittande ytterligare 1 år 

Suppleanter 
Kim Barrsveden, omvaldes 2 år 
Conny Gabrielsson, sittande ytterligare 1 år 
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11 Till revisorer valdes Sven-Gunnar Hegg och Rolf Lindström, samt till suppleant Rolf 
Österholm, samtliga omval. 

12 Till ny valberedning utsågs Cecilia Carpelan samt Ove Danielsson, båda omval. 
13 Övriga frågor 

Ängsgården 
Styrelsen ville ha mötets godkännande att marknadsföra Ängsgården och hyra ut den till 
icke-medlemmar i närområdet. Förslag från mötet antogs att detta är ok om uthyrningen 
till Söderholmsskolan inte blir av. 
Parkeringsregler och snöröjning 
Styrelsen redogjorde kortfattat för den pågående enkätundersökningen. Åsikterna går 
isär men flertalet är mycket missnöjda med snöröjningen, i synnerhet boende på 
”vallsidan” har haft återkommande problem med snövallar vid infarterna. När det gäller 
parkeringen har de flesta svårt att förstå varför det inte överlag kan vara tillåtet att 
parkera på ena sidan av alla gator, undantaget vid skolan och skarpa kurvor. En 
sammanställning av enkätsvaren kommer att redovisas på www.johannesdal.com. 
Under diskussionen uppdrog mötet till styrelsen att föra fram att avtalet med entreprenör 
absolut inte får tillåta att infarter blockeras så länge som i nuvarande avtal, samt att 
snöhögar inte får plogas upp på ett trafikfarligt sätt vid t ex korsningen Våruddsringen 
125/Vårbergsvägen där sikten tidvis var obefintlig. 
Jubileumsfest 
Behovet av att förstärka aktivitetsgruppen till en festkommitte för 2006 togs upp. Flera 
frivilliga anmälde sig och gruppen består nu av Karin Brand, Ulla Sandström, Inger 
Svensson, Birgitta Birath och Stefan Jansson. 
Gamla fritidsföreningen 
För ett antal år sedan fanns en fritidsförening som arrangerade aktiviteter för barn och 
ungdomar i området. En medlem tog upp att det eventuellt finns pengar vilande som 
skulle kunna användas av Villföreningen för dylika arrangemang. Styrelsen åtog sig att 
efterforska.  
Bredband 
Medlem tog upp frågan om bredband i området och mötet diskuterade de alternativ som 
föreligger. Det är ekonomiskt inte aktuellt att föreningen driver byggnation av ett 
nätverk liknande det för kabel-TV (som tyvärr inte är förberett för bredband) däremot 
kan det tänkas att föreningen samordnar en kollektiv upphandling av någon tjänst där 
uppkoppling sker via telefonnätet. Mötessekreteraren tog på sig att uppdatera 
information om vad som är möjligt och tänkbara leverantörer på föreningens hemsida. 
Sopor och återvinning 
Medlem slog ett slag för kommunens erbjudande om att delta i kompostering. 
Information har delats ut med posten och det går att läsa mer på kommunens hemsida.  
Eventuell nybyggnation av ”brända trappan” 
Medlem tog upp frågan om status i frågan om trappan som tidigare funnits mellan 
Estbrötevägens vändplan och Johannesdalsbadet. Styrelsen redogjorde för det som är 
känt. Det konstaterades redan vid årsmötet 2004 att frågan delar föreningen i två läger. 
Närboende vill fortfarande inte ha tillbaka trappan då det upplevs att den förde med sig 
många problem kring vändplan. Det lär ha blivit avsevärt lugnare på den fronten. Andra 
saknar den promenadväg som trappan utgjorde och som nu får företas i branten, utan 
trappa. Inget nytt konstaterades under mötet. 
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Utbyte av sand vid Johannesdalsbadet 
Konstaterades när en medlem efterlyste ny sand till badplatsen att detta faktiskt 
levererats bara någon dag tidigare. 
Strandpromenaden 
Stig Leitner, som tagit på sig att vara styrelsens förlängda arm i frågan om 
strandpromenaden, redogjorde för vad som är på gång. Bl a:  
- Det blir fler och bättre förankrade papperskorgar. Detta föranledde kommunen att 

planera för framkomlighet med bil (för tömning) men detta är nu avstyrt. 
- Handräcken skall monteras, bl a i branten ner till badet vid Fiskarfjärdsstranden. 
- Eroderad mark skall ersätts och nya, tåliga parkbänkar ska ställas upp. 
- Badet vid Fiskarfjärdstranden och grillplatsen vid Tusculum får bättre bänkar och 

större papperskorgar. 
I samband med denna punkt togs frågan om ansvaret för badplatsen vid Fiskarfjärds-
stranden upp. Den är inte erkänd som kommunal badplats, vilket skulle föra med sig 
krav på underhåll, kontroll av vattenkvalitet m m. Styrelsen tog på sig att utreda 
ansvarsfrågan. 
3G masten 
Medlem tog upp frågan om mobiltelefonmasten vid Söderholmsskolans bollplan. 
Styrelsen redogjorde för vad den kommit fram till. Styrelsen har bl a klagat på att 
byggnationen av masten till synes inleddes efter att bygglovet gått ut. Besvär kan nu 
endast framföras av angränsande fastigheter (men i Sverige har ingen fastighetsägare 
ännu framgångsrikt överklagat byggnation av en mobilmast då inga vetenskapliga 
belägg finns för skadligheten). Vid skolan har frågan varit uppe bland lärarna som en 
arbetsmiljöfråga, tills vidare utan åtgärd. Flera närboende har också tagit upp masten 
som skäl för lägre fastighetstaxering. 

Mötets avslutning 
I samband med avslutningen tog medlem till orda och ville till protokollet föra ett varmt 
tack till styrelsen för att den visar stort kunnande och intresse för frågor som rör 
Johannesdal 

Ordförande tackade rodnande alla närvarande medlemmar och avslutade mötet.  
 
Underskrifter 

 
 
 
 

  

Ordförande, Joakim Flodin  Sekreterare, Mikael Willborg 
 
 
 

  

Justeras, Sven Gunnar Hegg  Justeras, Rolf Österholm 
 


