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Kallelse till årsmöte 2020
Kallelse till årsmöte i Bromma Kyrka Eneby Villaförening
Datum: 17 mars 2020 kl. 19.00
Lokal: Ängby IF:s kansli, Vultejusvägen 12
Alla medlemmar i Bromma Kyrka Eneby Villaförening kallas
till årsmöte i föreningen den 17 mars 2020 kl.19.00. Vi mötet
kommer vi, förutom de sedvanliga frågorna på ett årsmöte,
att ha med en punkt, där medlemmarna och styrelsen får
tillfälle att diskutera vad det innebär att vara medlem i
Villaägarnas Riksförbund (Villaägarna). Vi har rubricerat
diskussionspunkten ”Villaägarna – vad får jag för pengarna?”
Nedan finns föreslagen dagordning för mötet.
Välkommen!
Magnus Wallander, ordförande
PS – 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 verksamhetsplaner 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. Diskussionspunkt:
”Villaägarna–vad får jag för pengarna?”
22. Mötets avslutande

Lokala aktiviteter
I vårt senaste Informationsblad berättade vi om en stadsdelsvandring längs Dr Abrahams väg som leddes av Inger
Larsson i oktober förra året. Ett evenemang som var mycket
uppskattat av alla som deltog. Vi vill nu på detta sätt efterhöra, om det kan finnas andra liknande aktiviteter som kan
vara av intresse. Det kan vara stadsdelsvandringar utmed
andra gator i området, under sakkunnig ledning eller förevisningar av hus och trädgårdar, exkursioner i naturen, studier
av fornlämningar etc.
Om du har någon idé, om vad som kunde vara intressant
som en lokal aktivitet, och kanske även kan tänka dig att
leda en sådan – hör då av dig till någon i föreningens styrelse,
eller skicka ett e-mail till:
info@brommakyrkaenebyvillaforening.se.
Alla förslag välkomnas!
Text: Magnus Wallander
Foto: Christina Polgren och Börge Pettersson (blåmes)

Bromma Kyrka Eneby Villaförening är ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

Grannstöd

Grannstöd
• är en verksamhet med övergripande syfte att förebygga
brott och öka tryggheten i våra områden,
• är ett samarbete mellan Polisen och kommunen och
administreras i Bromma av den ideella föreningen Grannstöd Bromma,
• finansieras genom bidrag från stadsdelen och villaföreningar, bl.a. vår förening, och av ett antal sponsorer,
• består i patrullering i bil i våra områden. Patrulleringen
sker normalt vardagar kl. 10 -14. Under den mörka årstiden även ett pass från klockan 14.30.
I Bromma finns en grannstödsbil. Bilar finns också i t.ex.
Vällingby-Hässelby och Spånga-Tensta. I Bromma har vi
drygt 60 förare, de flesta pensionärer. Arbetet utförs utan
ersättning. Rapportering görs i förekommande fall till
kommunen respektive till polisen. Man är två i bilen och
uppdraget kan beskrivas som att observera, rapportera och
synas. Det ingår inte i uppdraget att ingripa vid misstänkt
brottslighet eller förberedelse till sådan. Grannstödsförarna
har inte några särskilda befogenheter och åtnjuter inte något
särskilt juridiskt skydd. Däremot anses det vara lämpligt att
grannstödjarna när de ser något misstänkt försöker göra sig
synliga i avskräckande syfte.
Till kommunen rapporteras klotter, trasiga vägskyltar,
skymmande eller hindrande vegetation och potthål i vägbanan m.m. Även skrotbilar, dumpat avfall och bosättningar
hör till det som ska rapporteras. Pågående eller förestående
kriminalitet (t.ex. inbrott) rapporteras till Polisen.
Text och foto: Frank Waltersson

Brott under 2019
Under hela 2019 gjordes 13 villainbrott i Bromma
Kyrka (5 under 2018) och 5 i Eneby (1 under 2018).
I Bromma Kyrka gjordes 2 bilstölder (ingen under
2018) men i Eneby ingen under någotdera av åren.
Bromma Kyrka var hårt drabbat av stölder ur och
från bilar –54 stycken mot 33 under 2018.
I Eneby hade vi 2 sådana stölder (mot 1 under 2018).
I Bromma Kyrka gjordes också 10 vinds- eller källarinbrott (mot 1 under 2018), men inga i Eneby.

Vad händer på
Bromma flygplats?

26 november möttes företrädare för Bromma Kyrka Eneby
Villaförening, flygplatschef Mona Glans och Swedavias
miljöansvarige på Bromma flygplats. Huvudpunkten var
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut den 19 november
angående störningar från markbuller i Bromma Kyrka. Efter
att Swedavia beslutat att inte bygga den tidigare planerade bullerskärmen kontaktade villaföreningen och ett antal
närboende Miljöförvaltningen vilket ledde till ett klagomåls
ärende. Enligt förvaltningens förslag beslutade nämnden att
förelägga Swedavia att inom sex månader redovisa åtgärder
för minskad bullerstörning med målet att nå ner till gällande
riktvärden och råd för buller utomhus* respektive inomhus**. Arbetet med detta startade direkt.

Foto: Inger Larsson
Antalet flygrörelser på Bromma har minskat med ca 4%
och antal passagerare med 5 %. All minskning ligger på
inrikesflyget medan utrikesflyget har ökat 18 %. BRA:s jetplan
av typen AVRO RJ kommer att fasas ut under våren och
ersättas av Embraer 190 som tar 100 passagerare. Dessa plan
är bullercertifierade till över 89 dB, vilket enligt avtal inte
är tillåtet på Bromma. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har
godkänt att denna plantyp trafikerar Bromma flygplats med
vissa lastbegränsningar för att minska bullernivåerna. BRA:s
propellerplan, ATR 72, kommer även fortsättningsvis att
flyga på Bromma. Propellerplanen skapar ibland vibrationer
i altaner och enstaka hus nära flygplatsen, vilket vi tillskrivit
Miljöförvaltningen om. Swedavia jobbar för att minimera icke
linjetrafik från Bromma.
Även helikoptertrafiken på Bromma kommer att minska.
Helikoptrar startar dock också från en platta vid Byggmax,
dvs utanför flygplatsen, något Swedavia inte styr över.
Nästa möte planeras till slutet av maj efter att Swedavia
redovisat sina åtgärder och mätningar/beräkningar. Tipset
från Swedavias företrädare var att ytterligare ett antal fastigheter kommer att erbjudas isolering.
Text: Kristina Lindgren
* Naturvårdsverkets rapport 6538, Vägledning
om industri- och annat verksamhetsbuller
** Folkhälsomyndighetens allmänna råd
om buller inomhus, FoHMFS 2014:13

Kvällsvandring i Norra Ängby och Bromma Kyrka
På initiativ av Stefan Tell som bor i Norra Ängby startade
kvällsvandring i Norra Ängby och Bromma Kyrka för nu snart
3,5 år sedan, efter det att den föräldravandring som tidigare
drevs av Norra Ängby skolas föräldraförening hade upphört.
Syftet med kvällsvandringen på fredag- och lördagskvällar, skolavslutning etc. det vill säga på kvällar när ungdomar
träffas ute på olika platser runt om i vårt område är att skapa
vuxennärvaro vilket skapar trygghet för ungdomarna och
trevlig samvaro för de som kvällsvandrar. Vandringarna går
till platser som brukar vara populära mötesplatser för ungdomarna. De startar vid Ängby torg klockan 21 och brukar pågå
till midnatt men man kan naturligtvis avsluta tidigare om
man inte har tid och möjlighet att deltaga ända till midnatt.
När man träffas vid Ängbyplan bestämmer man vilka som
går vart och byter telefonnummer. Efter vandringen är det
trevligt om någon som deltog skriver en liten rapport på
Facebook.

Man anmäler sig till kvällsvandringen genom att gå in på
Facebookgruppen ”Kvällsvandring i Norra Ängby och Bromma Kyrka”, klickar på att man vill vara med i gruppen genom
att skriva in vad man heter och var man bor (administratören
Stefan Tell godkänner) och därefter kan man anmäla sitt deltagande en specifik kväll genom att markera i Doodle-schemat som finns på första sidan.
Kvällsvandringen är till för oss som bor i Norra Ängby,
Bromma Kyrka och Eneby. Har du frågor om hur man anmäler sig etc. kontakta: stefan@stefantell.se
Det behövs fler från Bromma Kyrka och Eneby som
kvällsvandrar, inte bara tonårsföräldrar utan även andra vuxna i området. Du som brukar kvällsvandra eller har gjort det
några gånger: Skicka ett mail till info@brommakyrkanenebyvillaforening.se och berätta lite om dina erfarenheter och
förslag på hur det skulle kunna bli fler som kvällsvandrar.
Text: Inger Larsson, Foto: Stefan Tell

Ombyggnationen av kyrkan
Som väl alla har märkt, så är ombyggnationen av kyrkan
ännu inte helt klar. Arbetena har av olika skäl dragit ut på
tiden. Sedan en tid tillbaka är kyrkan emellertid i bruk under
helgerna, och några sedan tidigare planerade begravningar
har också kunnat hållas. Dock återstår en del arbete, innan
renoveringen och ombyggnationen är helt genomförd.
Kyrkoherde Torbjörn Gustavsson har upplyst att den
formella invigningen planeras till någon gång under april
eller maj. Då skall allt vara klart, och även den nya klosterträdgården, norr om kyrkan, skall då vara färdig att beskåda.
– Vi återkommer med mera information så snart det finns
något nytt att rapportera.
Text: Magnus Wallander, Foto: Inger Larsson

Gilla vår sida på Facebook

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”.

Stockholm växer - vad planeras i närområdet?
NY STADSDEL VID LINTA GÅRDSVÄG
I Riksby vid Linta Gårdsväg utreds möjligheten för cirka 900
bostäder, lokaler för verksamheter, nya gator, stråk och
parker i ett centralt läge med framtida möjliga kopplingar
till omkringliggande områden. Planområdet är den första
etappen i programmet för centrala Bromma och är avgränsat
med Bromma flygplats i norr och Kvarnbacksvägen i söder.
Samråd beräknas äga rum i juni 2021.
FÖRSLAG ATT BYGGA UT NYA ELEMENTAR
Förslaget gör det möjligt att bygga ut matsalen på skolan.
Dessutom undersöks möjligheten att bygga nya permanenta
lokaler för undervisning. Samråd mars/april 2020.
Läs mer på https://vaxer.stockholm

INFOBLADET
– nu en periodisk skrift
Det exemplar av Infobladet som du nu håller i din hand, är
något annat än vad du tidigare har sett. Infobladet är nämligen numera en ”periodisk skrift”, för vilken föreningen har
erhållit ett så kallat ”utgivningsbevis”. Vad betyder det? Jo,
numera är Infobladet en tryckt skrift, som regleras av tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. Den
praktiska betydelsen av detta är att den skyddas av en lag
som ”står över” GDPR (EU:s dataskyddsförordning), och att vi
numera inte måste ha skriftligt samtycke för att publicera en
bild från exempelvis vårt midsommarfirande. Som du kanske
har märkt, har vi efter det att GDPR trädde i kraft (den 25
maj 2018) valt att bara ha med bilder på människor som är
fotograferade bakifrån eller på stort avstånd. Nu behöver vi
inte bekymra oss om den saken på samma sätt. Självfallet
kommer vi, även med vår nyvunna rättsliga status, att i alla
sammanhang ändå värna om den personliga integriteten för
enskilda människor.
Text: Magnus Wallander

Möjlighet att prenumerera
Sedan Infobladet numera är en periodisk skrift, med en
utgivningsplan om fem exemplar per år, kommer det att finnas möjlighet för den som bor utanför stadsdelen Bromma
Kyrka/Eneby att prenumerera på vårt Infoblad. Årskostnaden
uppgår till 150 kr. Om du känner någon som bor utanför
vårt område, men som kanske har bott här tidigare och vill
ha en del information om vad som händer i området, så kan
du tipsa om denna möjlighet. Ta då kontakt med någon i
styrelsen eller skicka ett e-mail till info@brommakyrkaenebyvillaforening.se.
Text: Magnus Wallander

Missa inget, skicka in era mailadresser
Ni som ännu inte gjort det, skicka in mailadressen till info@
brommakyrkaenebyvillaforening.se. Föreningen behöver dem
för att snabbt kunna kommunicera med medlemmarna och
skicka aktuell information. Fick ni mail från per.sahlestrom@
gmail.com om bildvisning i Sockenstugan som skickades ut i
18 januari så har vi er mailadress.

TVÅ NYÖPPNADE MATSTÄLLEN I NÄROMRÅDET
Ängby slott har åter öppnat efter att ha varit stängt flera år
för renovering. På nedervåningen finns ett nytt café som är
öppet alla dagar. På övervåningen serveras lunch några dagar i veckan. Blå hörnan vid Runstensplan är en nyöppnad
bistro. Här serveras både lunch och middag.

Bromma Kyrka Eneby infoblad
Ges ut av Bromma Kyrka Eneby Villaförening med fem nummer per år.
Infobladet delas ut till medlemmar i
föreningen samt till prenumeranter.

Ansvarig utgivare:
Magnus Wallander
Upplaga: 600 ex
AMO-Tryck AB, Solna

Foto: Christina Polgren

Foto: Inger Larsson

Kontaktinfo:
info@brommakyrkaenebyvillaforening.se
www.brommakyrkaenebyvillaforening.se
Annonser: Kontakta christina@polgren.com

Bromma Kyrka Eneby Villaförening är ansluten till Riksföreningen Villaägarna.
Riksföreningen ger ut tidningen Villaägaren som ingår i medlemskapet.

