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Johannesdals Villaförening 
Årsmötesprotokoll 18 april 2007 

 
36 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 ordförande Lars-Göran Uddholm hälsade alla välkomnade och förklarade årsmötet 
öppet. Närvarolista cirkulerades och denna förklarades som röstlängd. 

2 Till justeringsmän, tillika rösträknare, för årsmötesprotokollet valdes Peer Stålhammar och 
Micke Billström.  

3 Till ordförande för mötet valdes Lars-Göran Uddholm och till sekreterare valdes Mikael 
Willborg. 

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. Den 

godkändes. 

6 Kassör Gun Eriksson redogjorde för ekonomin och revisor Rolf Lindström läste upp 
revisionsberättelsen. Mötet fastställde resultat- och balansräkningen.  

7 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2006. 
8 Föreningens verksamhet och budget 

Gun Eriksson redogjorde för budgeten för år 2007 samt förslaget om oförändrad medlemsavgift 
på 250 kr. Mötet biföll budgeten med oförändrad medlemsavgift på 250 kr men med ett tillägg 
om upp till 10 000 kr öronmärkta för hastighetsbegränsande åtgärder. Pengar som styrelsen 
förfogar över efter ett förslag från mötet, se nedan. 
Hastigheten i Johannesdal 

Styrelsen hade i kallelsen förannonserat frågan om hastighetsbegränsande åtgärder. Såväl 
problemet som många förslag på olika lösningar diskuterades. 

Det var mötets allmänna uppfattning att även boende i området ofta kör fortare än trettio och att vi 
kan börja med oss själva. Därefter nämndes bl a hantverkare och då vi anlitar sådana kan vi passa 
på att påpeka 30-gränsen, liksom när vi själva åker taxi till eller från hemmet. 

Bland förslag på ytterligare åtgärder uppkom aktiva skyltar (som mäter och talar om när man kör 
för fort), blomlådor/betongringar med eller utan 30-skyltar, "akta barn"- alternativt "Tack för att 
du håller hastigheten!"-skyltar, självfinansierade fartbulor. 

Andra frågor för styrelsen att gå vidare med, som påverkar hastighetsbilden i området, är 
parkeringsreglerna och "Lämna företräde"-skyltning, företrädesvis i nedförsbackar i högerregel-
korsningar (t ex vid Våruddringen/Peterséns samt Peterséns/Torpgläntan) 

För- och nackdelar med olika lösningar diskuterades och mötet föreslog en öronmärkt extra 
budget, 10 000 kr, och uppdrog att styrelsen att utreda och med dessa pengar vidta någon lämplig 
åtgärd.  

Föreningsaktiviteter/åtgärder för högre medlemsanslutning 

Från två medlemmar framfördes synpunkter på den avtagande anslutningsgraden och att styrelsen 
borde verka för en så nära total anslutning som möjligt. Styrelsen höll med i princip, men menar 
också att föreningsliv i stort har samma problem och i synnerhet när villaföreningen för 
närvarande inte har några stora frågor/problem i området att hantera är ett något lägre 
deltagande att vänta. 

Viljan att vara medlem påverkas av den nytta man kan uppleva. Vid sidan av möjligheten att billigt 
hyra Ängsgården bör fler aktiviteter anordnas. Ansvaret för detta vilar dock på hela föreningen, 
inte bara styrelsen. Förslag på aktiviteter som framkom vid mötet var t ex vinprovning, danskurser 
och aktiviteter för barn och ungdomar (kanske i scouternas regi). Andra medlemsförmåner som 
styrelsen uppmanades att utreda var rabatter på handelsträdgårdar och byggvaruhus samt en 
"verktygspool" så medlemmar kan låna stegar och tyngre trädgårdsmaskiner som man inte tycker 
det är befogat att äga själva. 

Egen postadress Johannesdal 

Medlem tog upp frågan om vi inte borde ansöka om egen postadress i syfte att frigöra oss lite från 
det rykte Skärholmen dras med och fick såväl medhåll som motargument; att vi borde medverka till 
ett bättre rykte för stadsdelen/regionen. 
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Tryggheten  

Ordförande berättade om de frågor som styrelsen engagerat sig i, bl a skyltning mot mopedåkning 
på strandstigen, barriär mot biltrafik på ängen och ner mot Johannesdalsbadet, grannsamverkan 
mm. Styrelsen påminde om möjligheten att använda hemsidans "klotterplank" för informell 
grannsamverkan. Styrelsen kommer också testa email-sändlistor där medlemmar ges en möjlighet 
att snabbt komma i kontakt med andra medlemmar vid inbrott/misstankar om brottsförberedelser o 
dyl. 

Vid diskussionen som följde togs problem med grillning/eldning på berget vid Estbröte och andra 
platser upp. Engagerade uppmanades att delta i Söderholmsskolans nattvandringar (i synnerhet i 
samband med skolavslutningar) men också att med faktiskt uppmana ungdomar, och andra man 
kommer på med att göra upp eld, att vara varsamma och gärna hänvisa till av kommunen 
förberedda eldstäder längs strandpromenaden etc. 

Närbesläktad (?) fråga kom upp om regler för eldningsveckor och styrelsen lovade informera på 
hemsidan.  

9 Styrelsen föreslog att arvodet för styrelsen förblir 6000 kr. Mötet biföll detta.  
Påpekades att inget arvode utgår i pengar. Istället används dessa medel till förtäring i 
anslutning till möten och en årlig styrelsemiddag då även revisorer bjuds in. Under 2006 
blev det ingen sådan middag då hela föreningen istället firade med jubileumsmiddag. 

10 Val av styrelsen  
Valberedningens förslag lästes upp av Cecilia Carpelan och Ove Danielsson och antogs i sin 
helhet. 

Den nya styrelsen består av  
Lars-Göran Uddholm, ordförande, omvaldes, 1 år 
Kim Barrsveden, nyval 2 år (tidigare suppleant) 
Gun Eriksson, sittande ytterligare 1 år 
Joakim Flodin, omvaldes, 2 år 
Bengt Hagberg, sittande ytterligare 1 år 
Anita Wahlqvist, omvaldes, 2 år 
Mikael Willborg, sittande ytterligare 1 år 

Suppleanter 
Conny Gabrielsson, omvaldes, 2 år 
Inger Svensson, fyllnadsval 1 år 

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) samt Birgitta Ahrenby. 
13 Övriga frågor 

Hundar i Johannesdal 

En fråga var föranmäld till årsmötet. Förslagsställaren vill uppmärksamma hundägare på 
kopplingskrav när man är ute och går med sina hundar i Johannesdal. Alltför ofta förekommer 
frispringande hundar långt från sin husse/matte på gångvägar och trottoarer i området. 
Framförallt barn, men även andra hundrädda, känner sig hotade och illa berörda.  

Under diskussionen som följde framkom också önskemål om att fler hundägare borde lära sig ta 
upp efter sina hundar. 

Mötets avslutning 

Ordförande informerade kort om planerad aktivitets-, städ- och fixardag i och kring Ängsgården. 
Söndag 6 maj, kl 13.00, samlas alla som vill hjälpa till. 

I samband med avslutningen tog medlem till orda och ville till protokollet föra ett varmt tack till 
styrelsen för gott arbete och engagemang. 

Ordförande tackade alla närvarande medlemmar och avslutade mötet.  

 
Original undertecknat av Ordförande Lars-Göran Uddholm, Sekreterare Mikael Willborg samt 
justeringspersoner Peer Stålhammar och Michael Billström. 

 


