Björklidens Villaägarförening i Kallhäll
Vårinformation 2017
Hej kära grannar!
Här kommer vårinformation från styrelsen för Björklidens Villaägarförening i Kallhäll.
I detta utskick ingår:
•
•

Årsmötesprotokoll, budgetförslag 2017
Inbetalningskort för medlemsavgiften

Årsmötet
Årsmötet hölls 2017-03-28 i G:a Folkets Hus här i Villastaden. Vi var 29 personer som
tillsammans diskuterade de punkter vi hade på dagordningen.
De förtroendevalda i föreningen för 2017 är följande:
Styrelsen:

Mattias Eriksson
Maria Frödin
Nicklas Haglund
John Agurell
Magnus Sjölander
Rose-Marié Albero Landberg

ordförande
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant

Alprosvägen 27
Pionvägen 14
Näckrosvägen 1
Bellisvägen 5
Syrenvägen 9
Alprosvägen 31

VÅRENS AKTIVITETER
Valborgsfirande
Vårens aktiviteter inleddes med ett välbesökt Valborgsfirande. Det märks att detta har blivit
en uppskattad tradition som är väl värd att fortsätta med även kommande år. Stort tack till
alla som deltog, och till alla som på något sätt bidrog till evenemanget.
Vårstädning lördagen den 20 maj, 09.00-12.00
I år hoppas vi att vi valt en dag som passar alla! Varmt välkomna till vår gemensamma
vårstädning. Vi städar intensivt från 09.00 och avslutar med korvgrillning och fika vid 12.00.
Vi samlas på Bodaängsvägen, vid julgransplatsen, från denna samlingsplats kommer arbetet
att fördelas och soppåsar att delas ut. Ta gärna med arbetshandskar och de
trädgårdsredskap du tycker om att arbeta med t.ex. en skottkärra, en kratta eller sekatör. På
programmet står den vanliga städningen av vägkanter, buskage och lövräfsning.
Om någon, eller några, vill gå och röja lite växtlighet, och plocka skräp, vid badplatsen så är
det även fritt fram att anmäla sig till det.
MEDLEMSINFORMATION
Föreningsverksamheten
Styrelsen fortsätter att arbeta på temat ”Tryggt och Trivsamt i Villastan” på flera fronter. Vi
kommer fortsätta att sprida information till och från Grannsamverkansgruppen. Gruppen
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arbetar aktivt med att öka vårt engagemang, grannar emellan, och på så sätt öka vår
trygghet i området. För mer info kontakta: Björn Olson,Vallmovägen 8, bj.olson@comhem.se
som är kontaktman för hela området. Styrelsen arbetar vidare för att vårda gamla, och skapa
nya, traditioner här i Villastaden, såsom Valborg, Städdagen och Julgranständning. Styrelsen
arbetar även vidare med skyltningen, vägfrågor och andra åtgärder för att öka tryggheten
och trivseln här i området.
Pågående aktiviteter i vårt närområde
Det är mycket som händer i, och kring, Villastaden just nu:
• Förnyelse av ledningsnät för avlopp i vissa delar av området.
Föreningen arbetar på att försöka få mer info om tidsplaner och omfattning från
kommunen.
• Projektet ”Stockholms ström” som gräver ned kraftledningarna och bygger ny
transformatorstation vid Rödklintsvägen. Rivningen av befintlig kraftledning längs
Villastaden påbörjas troligen våren 2018.
• Arbetet med nya Rotebroleden som pågår för fullt.
• Förtätning av området. Årsmötet röstade för att gå vidare med att försöka bjuda in
politikerna för information/samtal kring områdets framtida utveckling. En kallelse
kommer komma till detta OM det går att anordna.
Styrelsen kommer att lägg upp några länkar till dessa projekt på vår hemsida.
Parkering i vårt område
Tänk på att det råder datumparkering i området och viktigast av allt: att du parkerar så du
inte stör någon av dina grannar. En vädjan till er alla; Om någon parkerat på ett, enligt Er,
opassande sätt prata då i första hand med din granne, att ringa kommunen gagnar ingen
boende i detta område.
En påminnelse om Komposthantering
Att slänga trädgårdsavfall så som häckklipp, julgranar, löv, äpplen,sten m.m. i skog och mark
ser väldigt tråkigt ut när hösten/vintern kommer och är inte heller tillåtet i Järfälla kommun.
För att undvika nedskräpning av utkanterna av vårt område, samt på naturreservatet, kan vi
rekommendera att ni beställer kommunens soptunna för trädgårdsavfall. Ett abonnemang för
trädgårdsavfall kostar 500:- per säsong/år för en 380 liters soptunna som töms varannan
vecka (v15 – v46). Ring kommunen 08-580 285 00 och beställ en tunna så blir du av med ditt
trädgårdsavfall snabbt och enkelt.
Medlemskap och avgift
Medlemsavgiften är densamma som föregående år, 200:- per hushåll och 100:- för
pensionärer. Betala in avgiften till Pg 47 54 22-2 eller Bg 839-9974 och kom ihåg att skriva
både gatuadress och namn. Vi önskar ditt bidrag till föreningens verksamhet före
midsommar.
Information för medlemmar
Föreningens hemsida www.kallhallsvillastad.se uppdateras kontinuerligt och vår
Facebookgrupp, ”Vi i Villastan” har ca 264 medlemmar och används mycket aktivt för
information och kommunikation.
Vänliga hälsningar, för styrelsen: Mattias Eriksson ordförande
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