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MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE
TISDAGEN DEN 1 APRIL 2014 KL. 19.00.

Årsmötet inleds med:
•

Föredrag av Fredrik Jensen, Stockholms stadsbyggnadskontor:
Vilka planer har Stockholms Stad för Bromma Kyrkas närområde?

Årsmötets Dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Frågan om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst
3. Dagordningens fastställande
4. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet från årsmötet
6. Föredragning av verksamhetsberättelsen och bokslut
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om disposition av vinst eller förlust
10. Beslut om ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning
11. Beslut om arvoden för år 2014
a)

till styrelsen

b)

till revisorerna

12. Val av
a)

4 styrelseledamöter för två år

b)

2 suppleanter för ett år

c)

2 revisorer för ett år

d)

2 revisorssuppleanter för ett år

e)

Val av ledamöter i valberedningen

13. Beslut om årsavgift för år 2014. Förslag: 415 kronor bestående av 350 kronor till
Villaägarnas Riksförbund samt + 65 kronor till vår lokala förening.

14. Information om flygplatsfrågan
15. Midsommarfirandets framtid. Om och var?
16. Årsmötets avslutning.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BROMMA KYRKAS VILLAÄGARFÖRENING U.P.A. AVSEENDE ÅR 2013
Styrelsen för Bromma Kyrkas Villaägarförening u.p.a. (BKV) får härmed avge berättelse för
föreningens verksamhetsår 2013.
Föreningens årsmöte hölls den 18 mars 2013 i Sockenstugan.

Styrelse
Till styrelseledamöter på två år valdes:
• Louise Ekström (omval), Andreas Aly (nyval)
Som suppleant på ett år dvs. fram till årsmötet 2014 valdes:
• Per Sahleström
För Inger Larsson och Jens Yllman återstod 1 år som ledamöter.
Två platser (en ordinarie och en suppleant) lämnades vakanta inför ev. samgående med Eneby
trädgårdsstadsförening.
Vid ett Extra medlemsmöte som avhölls den 22 maj 2013 i Ängby IFs föreningslokal valdes till
styrelseledamot på två år
• AnnaCarin Carlén
Och till suppleant fram till årsmötet 2014
• Linda Johansen.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
1 januari – 2 april
ordförande
Per Blänning
sekreterare
Ingela Bollgren Hjertqvist (suppleant)
kassör
Eva-Lena Grubbström
övriga styrelseledamöter Inger Larsson, Louise Ekström, Jens Yllman, Margareta
Rost Taylor (suppleant)
Från och med 2 april
ordförande
Andreas Aly
sekreterare
Jens Yllman
kassör
Inger Larson
övriga styrelseledamöter Louise Ekström, Per Sahleström (suppl)
och från och med 22 april tillkommer
övriga styrelseledamöter AnnCarin Carlén, Linda Johansen (suppl)
Under året lämnade AnnCarin Carlén och Louise Ekström styrelsen av personliga skäl. Gustaf
Brunius adjungerades till styrelsen.

Av årsmötet valda revisorer för ett år:
Börje Risinggård (nyval)
Nils Nestor (nyval)
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Av årsmötet valda revisorssuppleanter för ett år:
Lennart Jorfeldt (omval)
Jenny von Arronet (omval)

Av årsmötet utsedd valberedning för ett år:
Annika Fjelkner Drivas (omval)
Anna-Lena Vestergren (nyval)
Samtliga val vid årsmötet var enhälliga.

Medlemskap
BKV har i år liksom tidigare år varit ansluten till Villaägarnas Riksförbund som är den rikstäckande
organisationen för landets villaägare.

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 varit samlad till nio protokollförda möten.

Årsmöte
Föreningens årsmöte 18 mars 2013 samlade drygt 30 röstberättigade medlemmar. Mötet valde
Göran Erikson som mötesordförande och Ingela Bollgren Hjertqvist valdes till sekreterare. Till
justeringsmän valdes Margareta Risinggård och Bernt Sahlin.

Årsavgift, medlemsantal och betalning av medlemsavgift
Vi beslutade att avgiften för 2013 ska vara det av Villaägarna kongress beslutade belopp plus 65
kronor vilket i praktiken blev 405 kronor.

År
Antal medlemmar
% möjliga medlemmar

2013

2012

2011

2010

2009

2008

531

463

478

493

493

470

50

59

61

65

65

62

För år 2013 har föreningen 531 betalande medlemmar av totalt 1057 fastigheter.
Sedan januari 2008 administreras medlemsavgifter och medlemsregister av Villaägarna vilket
avlastar vår lokala förening med mycket arbete.

VERKSAMHET
Sammangående med Eneby Trädgårdsstadsförening
Vid årsmötet 2012-03-27 beslöts att förbereda ett sammangående av Bromma Kyrkas
Villaägarförening (BKV) med Eneby Trädgårdsstadsförening (ETF). Den för sammangåendet
nödvändiga ändringen i BKVs stadgar tillstyrktes av årsmötet 2013-03-18 och av ett extra
medlemsmöte 2013-05-22. Sammangåendet genomfördes med att medlemmarna i Enebys TSF
erbjöds medlemskap i BKV och att ETF blev vilande. Informationsskrifter utdelades till alla
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medlemmar i ETF och också till övriga hushåll i Eneby. En informationskväll för medlemmarna i
BKV och Eneby anordnades den 2013-09-18 i Teaterpaviljongen i Beckomberga. Till årets slut har
77 medlemmar i ETF blivit medlemmar i BKV.

Bokföring och ekonomisk rapport
Föreningens kassör Inger Larsson har skött alla betalningar för föreningens räkning. Per Blänning
har skött bokföringen samt balans- och resultaträkning för år 2013.
Medlemsintäkten blev i år 50 500 kronor vilket är 20 000 mer än förra året vilket till största delen
beror på nyrekryteringar främst från Eneby. Föreningen fick inget verksamhetsbidrag från
Villaägarnas Riksförbund detta år vilket förklarades med att pengarna var slut för att ge bidrag.
Förutom medlemsintäkter hade vi intäkter från bland annat midsommarfirandet samt ränteintäkter
på 3500 kronor.
Årets största kostnad, drygt 28 000 kr, är i år liksom förra året Infobladet. Kostnaderna för fester,
möten och evenemang blev högre än vanligt på grund av en bortglömd räkning från 2012 för
styrelsens årliga middag som därför betalades under 2013. För detaljerad information hänvisas till
Resultat- och Balansräkningar (s 8).
Resultatet för 2013 blev 360 kronor i förlust. Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny
räkning.

Flygplatsen
Föreningens flygplatsgrupp har under året haft några informationsmöten med Swedavia som driver
Bromma flygplats. Det informerades om ansökan om uppgradering av flygplatsen till 3C-klass med
försäkran om att det för boende i vårt område inte skulle ha negativ inverkan. I slutet av dec. beslöt
Transportstyrelsen att bevilja ansökan om uppgradering och Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i
Stockholm beslöt om befrielse för Swedavia att ansöka om tillstånd för verksamhetsförändringar.
Swedavia har planer att fördubbla antalet passagerare på Bromma och måste, för att åstadkomma
detta, med stöd av dessa nya beslut öka antalet starter/landningar med stora flygplan. Vid båda
besluten saknades konsekvensanalyser och riskbeskrivningar både avseende miljö (buller och
föroreningar samt marktrafik till och från Bromma) och säkerhet för kringboende. Styrelsen beslöt
att i likhet med övriga kringliggande villaföreningar överklaga båda besluten.

Trafik– och gatufrågor
BKV samverkar med Norra Ängby i arbetet att i första hand förbättra trafiksituationen på
Vultejusvägen, där skolbarn, cyklister och bilar under morgontimmarna trängs på ett potentiellt
farligt sätt. Trafikkontoret skall under 2014 genomföra åtgärder för att göra Vultejusvägen tryggare.

Grönområdesfrågor
Frågor om Bromma Kyrkas grönområden har under det gångna året varit lågt, däremot har
styrelsen påpekat förekomst av döda träd runt Kyrksjön som en fara för passanter och fått ansvarig
myndighet att åtgärda detta.

Informationsaktiviteter
Informationsbladet
Ansvarig för informationsbladet under året har varit Inger Larsson och Louise Ekström.
Ansvarig för utdelning av informationsbladet är Wolf Förster på Vassvägen.
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Tre flersidiga nummer av Informationsbladet, tre ensidiga informationsblad samt extra info till
boende i Eneby har givits ut under året.

Webbplatsen och Facebook
Under året har webbplatsen fyllts på kontinuerligt med de aktiviteter och insatser som föreningen
arrangerar. Se mer på www.villaagarna.se/bromma
På föreningens facebooksida lägger vi ut aktiviteter som Bromma Kyrkas Villaägarförening
anordnar. Den information som läggs ut på Facebook har karaktären av mer lättsam där frågor
ställs och syftet är att besökare kan kommentera och skicka länken vidare. Arbetet fortsätter med
att försöka få fler personer att gilla sidan.

E-mailadresser
Styrelsen har påbörjat arbete att få ihop e-mailadresser till föreningens alla medlemmar. Till årets
slut har vi fått en täckning på drygt 60 %.

Uthyrning
Föreningens medlemmar kan för en ringa penning (50 kr/vecka) hyra följande:
• Stegar: 7 och 11 meter
• Såmaskin
• Vältar: planvält, ringvält och stickvält
• Bord, hopfällbara
• 21 stolar, hopfällbara.
• Stor grill, koleldad
Utrustningen finns i föreningens förråd som är ladan vid Midsommarängen invid prästgården.
Följande personer hjälper till med uthyrningen:
• Kent Bondesson, Bromma kyrkväg 457, tel 37 01 25
• Lars Degen, Lars.Degen@swipnet.se, tel 37 59 86
• Gunnar Garstedt Bromma Kyrkväg 470, tel 37 20 52
• Jens Yllman, Vultejusvägen 5B, tel 08-471 94 08 ansvarig inom Styrelsen.
Se mer information på föreningens hemsida.

Bokgruppen blir DVD-gruppen
Året började med bildvisning i Sockenstugan av gamla och nya fotografier på hus i området samt
kartor och flygbilder. Till bildvisningen kom drygt trettio personer. Under året har gruppen ägnat
många timmar åt att gå igenom och sortera i föreningens stora arkiv som finns i en källarvåning på
Vassvägen 2A. I arkivet har vi funnit intressanta kartor, tidningsartiklar, matriklar från Bromma
Villastad mm. Föreningens register över vilka som har bott i olika fastigheter under årens lopp har
ytterligare förbättrats och registret innehåller nu även uppgiften om när alla hus är byggda.
Under året har vi inspirerats av att Bromma hembygdsförening har givit ut en DVD med bilder och
tillhörande berättelser om Bromma som helhet. Gruppen beslöt att i första hand ta fram en
liknande DVD om Bromma Kyrka och Eneby samt lite om de gamla gårdarna som har legat i
områdets närhet. Därefter får man ta ställning till en ev. ny bok.

Trädbeskärning och trädvård
Villaägarföreningen har även detta år fått hjälp med trädbeskärning av vår mycket uppskattade
trädvårdare Bo Asp.
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Grannsamverkan och grannstöd
Grannstödsbilen har rullat i Bromma med stöd från bland annat Bromma Kyrkas Villaägareförening
och fortsätter med det också år 2014. Grannsamverkan samarbetar med polisen för att sprida
information om hur man skyddar sig mot inbrott och annat. Föreningen får även månadsvis
sammanställning av brottsdata i Västerort som vi vidarebefordar med e-mail till våra medlemmar.
År 2013 var Bromma Kyrka mindre utsatt än året innan och än andra områden.

AKTIVITETER ARRANGERADE AV FÖRENINGEN UNDER 2013
Midsommarfirande på midsommarängen nedanför klockstapeln.
Midsommarfirandet i vackert väder skedde traditionsenligt i samarbete med Bromma Folkdansgille
som ledde dansen kring stången och också hade dansuppvisning. Barnens lekar leddes av
föräldrar i området. Försäljningen av kaffe, bullar och lotter skedde också av medlemmar från hela
föreningen dvs. boende i både Bromma Kyrka och Eneby. Insamlandet av lottvinster gick bra vilket
resulterade i att vi kunde sälja många lotter. Firandet var lyckat och med stort deltagande.

Ljuskväll
Årets ljuskväll runt Kyrksjön gick av stapeln lördag den 14 september mellan klockan 19 och 21.
Evenemanget anordnas av Mälarscouterna på ett mycket trevligt och stämningsfullt sätt med
levande ljus av alla de slag och uppträdanden på bland annat stora bryggan. Mälarscouterna har
sitt upptagningsområde främst här i västra delen av Bromma och det är därför med stor glädje som
vår förening tillsammans med Norra Ängby trädgårdsstadsförening sponsrar ljuskvällen och vi är
många, många som vandrar runt på kvällen speciellt i början av kvällen.

Nyårsfirande
2013 års nyårsfirande med fackeltåg till Klocktornet gjordes traditionsenligt med samling framför
kyrkan och utdelning av facklor till de som önskade. Många Brommabor med gästande nyårsfirare
kom för att önska varandra gott nytt år uppe vid Klockstapeln på Kråsberget. För andra året i rad
fick vi höra Nyårsklockan av lord Alfred Tennyson läsas strax före tolvslaget. På tolvslaget startade
föreningens kassör den stora klockan därefter den lilla klockan i Klockstapeln m.h.a en fjärrkontroll
som lånats av församlingens klockare. En mycket stämningsfull stund för alla.
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BALANSRÄKNING VERKSAMHETSÅRET 2013
Tillgångar
PlusGiro
Bank, Länsförsäkringar
Summa tillgångar

2013
8 427.166 854.175 281.-

2012
1 919.173 333.175 252.-

Skulder och Eget Kapital
Andelar i föreningen
Eget kapital
Reservfond
Redovisat resultat

6 820.163 881.4 220../. 360.-

6 430.161 421.4 220.3 181.-

Summa skulder och Eget Kapital

175 281.-

175 252.-

RESULTATRÄKNING VERKSAMHETSÅRET 2013
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag från VillaRiks
Uthyrning
Bokförsäljning/bokprojekt
Intäkter evenemang
Upplösning av fond
Summa intäkter

2013
50 455.400.845.9 054.60 754.-

2012
30 815.11 686.480.2 721.7 645.10 531.63 878.-

Kostnader
Lagerförändring
Lokalhyra
Grannsamverkan
Kontorsmaterial
Trycksaker
Informationsblad
Bokprojekt
Porton
Kostnader evenemang
Uppvaktningar
Bolagsverket, registrering
Bankkostnader
Summa kostnader
Resultat

1 000.3 000.125.28 471.2 104.60.28 215.500.700.485.64 660.- 3 906.-

13 900.4 301.5 000.54.1 250.27 123.1 696.190.10 632.356.700.464.65 666.-1 788.-

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkt

3 546.-

4 969.-

-360.-

3 181.-

Resultat
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Bromma, Mars 2014

……………………………………………..

……………………………………………..

Andreas Aly

Inger Larsson

……………………………………………..

……………………………………………..

Jens Yllman

Linda Johansen

……………………………………………..
Per Sahleström
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