Björklidens Villaägarförening
Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen har under året utgjorts av:
Ordförande
Mattias Eriksson
Kassör/Medlemsreg.Maria Frödin
Ledamöter
Nicklas Haglund
Magnus Sjölander
John Agurell
Suppleanter

Rose-Marié Albero Landberg
Kristina Djuric

Föreningens revisorer har varit:
Gunilla Gerdt
Ove Karlsson
Valberedning har utgjorts av styrelsen. Festkommittén har utgjorts av
styrelsen. Årsmöte hölls 2019-03-26. Fyra styrelsemöten har hållits under
verksamhetsåret.
Medlemmar
Vid årsskiftet 2019/20 uppgick medlemsantalet till 133 hushåll av totalt 211
fastigheter. Medlemsavgiften för 2019 var 200:- per hushåll och 100:- per
pensionärshushåll.
Valborgsfirande
Valborgsfirandet 2019 blev av, dock något annorlunda detta år. Efter en nära
dialog med Attunda brandförsvar tvingades vi fatta beslutet att inte tända
någon eld. Vi ordnade dock, i all hast, med marschaller för att försöka skapa
rätt Valborgsstämning. Nytt för detta år var den välbesökta godisvagnen som
sålde godis av alla dess slag. Det blev ett lyckat och välbesökt firande trotts
avsaknad av eld. Beslutet att inte tända elden gav både positiva och negativa
reaktioner och vi hoppas att förutsättningarna blir bättre detta år. C:a 250
personer deltog och vi ser fram emot att genomföra detta igen. Vi hoppas att
det finns frivilliga som är villiga att hjälpa till så att evenemanget kan bli än
mer omfattande.
Vårstädning
Vårstädningen ägde rum den 12 maj, c:a 20 personer hjälptes åt att plocka
skräp i området, kratta löv vid g:a lekplatsen. En delegation var även ned och
snyggade till vid badplatsen. Vi vill rikta ett särskilt tack till Alex som körde
skräpet. Vi avslutade med att grilla korv och fika i Björklidenparken.
Adventsfirande
Årets julgranständning skedde söndagen den 1 december. Även i år blev det
välbesökt, det var c:a 40 personer, vuxna och barn, på plats som
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glöggminglade runt granen. Tack Alex och Markus för hjälp med resning av
granen!
Grannsamverkan
Det verkar som att grannsamverkan har gjort nytta, det framstår som att
antalet inbrott här i området har varit få. Det är mycket bra att vi alla
tillsammans håller koll på främmande fordon och personer och att vi aktivt
använder vår Facebookgrupp, ”Vi i Villastan”, för tips om observationer. Är
man intresserad av att delta aktivt i Grannsamverkan ”för sin egen gata” är
det bara att anmäla sitt intresse. Utöver Grannsamverkan är det bra om alla
hushåll vidtar förebyggande åtgärder i form av ordentliga lås på dörrar och
fönster, larm, belysning m.m. allt för att försvåra för inbrottstjuven.
Det kan vara värt att påminna om att även låsa fast stegar när de inte
används så att dessa inte kan användas av inbrottstjuvar.
Vägar, skyltar
Styrelsen har under året som gått fortsatt bearbeta Järfälla kommun
angående vägfrågor från medlemmar. Den info vi har för tillfället är att man
successivt ska fortsätta förbättra VA-nätet innan man lägger någon ny asfalt.
Många gator har betats av men den övergripande Tidsplanen är dock okänd.
Fotbollsmål
Styrelsen har under verksamhetsåret sonderat möjligheten att köpa in nya
mål till g:a lekparken, vilket vi hade budgeterat för. Vi kommer att försöka
exekvera detta under våren 2020.
Medlemsinformation
Föreningens hemsida www.kallhallsvillastad.se uppdateras kontinuerligt och
vår Facebookgrupp, ”Vi i Villastan” har nu 339 medlemmar och används
mycket aktivt för information och kommunikation. Ett sedvanligt ”Vårinfoutskick” gjordes i början av verksamhetsåret med allmän info till
medlemmarna. Föreningen har också löpnade bevakat vilka fastigheter som
sålts och delat ut välkomstbrev till de nyinflyttade i området.
För att värna om miljön, och föreningens ekonomi, så har vi i styrelsen
beslutat att trycka färre papper för utdelning innan årsmötet. Alla för mötet
nödvändiga handlingar kommer att finnas tillgängliga för de som deltar på
mötet.
Vänliga hälsningar,
Styrelsen
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