BROMMA KYRKA ENEBY VILLAFÖRENING

www.brommakyrkaenebyvillaforening.se

FEBRUARI 2019

Årsmöte den 21 mars 2019 kl. 19:00
Lokal: Ängby IF kansli, Vultejusvägen 12

Årsmötet inleds med information från polisinspektör Hans Kempe
från lokalpolisområde Vällingby, där Bromma, Hässelby/Vällingby
och Ekerö ingår. En huvudarbetsuppgift för Hans, i det brottsförebyggande arbetet, är att leda Grannsamverkan i lokalpolisområdet.
Hans kommer att belysa det aktuella läget i vårt område och
polisens arbete samt gå in på polisens syn på de viktigaste preventiva åtgärderna som vi villaägare själva kan och bör genomföra.
I anslutning till föredrag och diskussion vidtar årsmötesförhandlingarna. I samband med dessa vill vi gärna också ta upp
eventuella idéer från medlemmar på aktiviteter utöver de styrelsen
organiserar och hur dessa kan förverkligas.
Välkommen!
Andreas Aly, ordförande
Fika är framdukat från kvart i sju.

Dagordning
1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande
2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd
3. Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika rösträknare, för mötet
4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat
5. Fastställande av dagordning
6. Behandling av årsredovisning
7. Behandling av revisionsberättelse
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Behandling av förslag från styrelsen
12. Behandling av inkomna motioner
13. Behandling av verksamhetsplan och budget
14. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande
verksamhetsår
15. Beslut om arvoden
16. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
17. Val av ordförande i styrelsen
18. Val av övriga ledamöter i styrelsen
19. Val av revisorer och en suppleant
20. Val av valberedning
21. Information och diskussion av aktuella frågor
22. Mötets avslutande

Halkig nyårsafton 2018
Det blev ett fint fackeltåg till klockstapeln även 2018. Vi som bor inte allt för långt från
Kråsberget behövde inte åka till Skansen eller slå på TV-n för att få höra Tennysons
Nyårsklockan läsas i den kalla vinternatten. Här fick vi fackeltågsdeltagare istället höra
Annika Bergenheim läsa den stämningsfulla dikten med alla dess märkliga, spännande och gammaldags ord. Det var mycket halt uppe vid själva klockstapeln denna nyårsnatt varför fackeltåget stannade nedanför berget och Annika kunde stå på trappan
upp till klockstapeln och läsa dikten. Kyrkan lånar oss fjärrkontrollen till kyrkklockorna och prick tolv kunde vi starta ringningen och höra den kraftfulla klangen. Fyrverkeriet runt omkring var massivt och röken låg tät när vi gick hemåt.
Text och foto Inger Larsson

Annika Bergenheim
läser Nyårsklockan.

Bromma Kyrka Eneby Villaförening är ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

Upprustning av spången vid Kyrksjön Det blir ingen
Den äldre delen av spången vid Kyrksjön
förstördes vid snösmältningen 2018 när
vattenståndet var ovanligt högt. Många
av bräderna som stöttade spången flöt
iväg åt olika håll och det blev svårt att gå
torrskodd på det som annars är fin promenadväg för fågelskådare, joggare och
flanörer. Senare mot slutet av sommaren
när vattnet hade sjunkit undan under
den varma sommaren kunde man gå och
plocka bräder lite här och var vid sidan av
spången.
Nu pågår renovering av den gamla

delen av spången och man måste gå via
Vultejusvägen om man vill runda Kyrksjön i sin helhet. Avspärrningar är uppsatta i båda ändarna av den ursprungliga
delen av spången.
Tidigare var sjöns nivå lägre och det
behövdes ingen spång även om det var
lite gyttjigt vid snösmältningen. Spången
byggdes när Stockholm stads miljöförvaltning höjde Kyrksjöns nivå genom att
bygga ett stopp vid utloppet mot Vultejusvägen.
Text och foto Inger Larsson

Spången i maj 2018.

Renovering på gång.

Schackkvällar
Första schackkvällen hade vi
den 4 februari. Det var mycket
trevligt och kvällens vinnare var
Elsa Novak 8 år. Elsas pappa och farfar
deltog också. Elsa är aktiv i schackklubben Kosmosklubben, Stockholm och
”Schackfyran” – Stockholms schackförbund.
Schackkvällarna fortsätter första
måndagen i månaden kl. 19-21 hos CarlOlof Fägerlind, Krusbärsvägen 4 i Eneby.
Vi ser fram emot nästa träff den 4 mars.
Har du frågor eller vill ha mer information kontakta Carl-Olof Fägerlind
0709 220 389. – Välkommen!

Gilla vår sida på Facebook

Elsa Novak

bullerskärm

Föreningen har fått meddelande från
Swedavia att den sedan länge diskuterade och utlovade bullerskärmen mellan
flygplatsen och vårt område inte kommer
att byggas.
Ett par styrelseledamöter kommer inom kort att träffa företrädare för
Swedavia för att diskutera frågan. Vi
återkommer med information om vad
som framkommit vid detta möte.

För din
egen och
andras
skull, tänk
på att:
☛☛ha ljust inomhus på
dagtid, speciellt i köket
☛☛flest inbrott sker dagtid på vardagar
☛☛inte ha ett helmörkt
hus när du är bortrest
☛☛låta det gärna se
bebott ut (lite stökigt),
för den som eventuellt
tittar in genom fönstren
☛☛inte ha en överfull
brevlåda
☛☛ha Grannsamverkan
☛☛beskära buskar och
träd som hänger ut
över trottoarer

Skriv gärna tips och inlägg på sidan som är till glädje och
kunskap för oss som bor i området. Du hittar Facebooksidan genom att t.ex. googla ”Bromma Kyrka Eneby Villaförening Facebook”.

