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VERSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Sammanfattning
Föreningen Killingevillor är en ideell förening med syfte att verka för gemenskap och samarbete för de
boendes intressen i ett trivsamt Killinge och Gåshaga. Tillsammans med 18 andra villaföreningar ingår
vi i föreningen Lidingövillor LVS som är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för villa-, radhus- och
andra småhusägareföreningar på Lidingö. LVS arbetar aktivt med att påverka politiker och
myndigheter i frågor, som gäller Lidingös miljö, natur och kultur. LVS är också en remissinstans i frågor
som berör Lidingös villaägare och Killingevillor har därmed möjlighet att påverka i frågor, som rör vår
närmiljö och utveckling.
Föreningen Killingevillor arrangerar årligen flera uppskattade evenemang, där det mest kända är
Valborgsmässofirandet, en tradition som har funnits i 57 år.
Under 2016 hade Killingevillor 192 betalande medlemmar av de c:a 600 fastigheter som nås av
föreningens medlemsutskick.
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden.
Information om föreningens verksamhet, aktuella evenemang, nyheter och erbjudanden har med hjälp
av våra flitiga grannskapsombud delats ut i brevlådorna hos samtliga fastigheter i Killinge och
Gåshaga. Informationen finns också på hemsidan www.lidingovillor.se, som kontinuerligt uppdateras
med senaste nytt.

Aktiviteter under året
Under året har representanter från Killingevillor deltagit i olika möten och aktiviteter för att
att tillvarata de boendes intressen i området. Ett urval av dessa presenteras nedan:

Årsmötet 2016
Årsmötet 2016, som var föreningens 57:e, arrangerades i Ljungbackens skolas matsal den 10 februari
2016. C:a 20 hushåll var representerade och förutom de stadgeenliga punkterna fick vi en intressant
föreläsning om Lidingös historia av Jan Ågren från Lidingö Hembygdsförening. På mötet fastställdes
årsavgiften till 120 kronor.

Valborg
Valborgsmässofirandet på Killingeängen genomfördes traditionsenligt med c:a 1 000 besökande från
hela ön. Kvällen inleddes med ett vårtal och fortsatte sedan med vacker sång framförd av kören
Lidingö Vox. Efter sången tändes brasan av våra duktiga och erfarna brasansvariga. Under kvällen
fanns hamburgare, kaffe och godis att köpa för dem som var sugna. Elden vaktades sedan under
resten av kvällen och natten av medlemmar, som ställde upp som brasvakter. Högberga/Breviks och
Käppala villaägareförening var som vanligt inbjudna och bidrog ekonomiskt till kostnaderna för brasan
och arrangemanget.
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Höstloppis
För tredje året i rad arrangerade föreningen en höstloppis på Killingeängen. Dagen bjöd på fint väder
och loppisen var välbesökt såväl av köpare som säljare. Förningen sålde kaffe och bullar och det blev
en riktigt lyckad dag.

Adventskaffe
Adventskaffet hölls i Villa Breviks lokaler lördagen den 10 december och medlemmarna kunde köpa
kaffe, bulle och glögg till självkostnadspris. Som vanligt hade vi ett uppskattat lotteri med ännu fler fina
priser än förra året. Vi tackar för bidragen och gläds med de lyckliga vinnarna!

Informationsutskick till medlemmarna
Under året har information delats ut till samtliga villor i Killinge och Gåshaga Strand av föreningens
åtta grannskapsombud. Informationen finns även på hemsidan www.lidingovillor.se och vi har förutom
det som ovan nämnts informerat om aktuella frågor.
Operation Grannsamverkan mot brott har under året skötts av Christina Älenmark, som hållit kontakt
med Polisen och grannsamverkansgrupper inom området samt försett oss med aktuell information om
inbrott och försök till inbrott i vårt område. Polisens rapporter publiceras löpande på Killingevillors
Facebooksida.
Vi har deltagit i Lidingövillors (LVS) möten och därmed kunnat informera i aktuella frågor som gäller
Lidingö med omnejd.

Rabatter till medlemmar
Killingevillor arbetar kontinuerligt med att skapa mervärde för medlemmarna och har under året kunnat
erbjuda rabatter i många av våra butiker. Mot uppvisande av medlemskortet får vi normalt 10-20%
rabatt. Innehållet i aktuella rabatterbjudanden uppdateras på LVS hemsida www.lidingovillor.se samt i
Killingevillors utskick.
OBS! Medlemsbeviset skall visas i affären innan köp sker. För komplett lista över företag där
rabatterna gäller, se www.lidingovillor.se. Nedan följer ett urval av butiker:















Lidingö Järn & Färghandel
JÄRNIA Skärsätra
Happy Homes Ljungberg Färg, Torsvik
Elvaruhuset i Lidingö, Torsvik
Bröderna Anderssons Glasmästeri, Stockby
www.games4kids.se
Bodalsgaraget, Hantverkshuset
MA Bilglas, Hantverkshuset
JS Hyrservice, Frihamnen
Lidingö Bilcenter, Bodal
Anderssons Blomsterhandel, Torsvikssvängen
Preem, Södra Kungsvägen
Beijer Byggmaterial, Stockby
Svenska Mäklarhuset, Herserudsvägen
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Styrelsen tackar funktionärer, grannskapsombud och medlemmar för medverkan under ett aktivt och
intressant år.

Styrelsen i januari 2016

Maud Brännström, ordförande

Susanna Hummerhielm Åhbeck, sekreterare

Sara Danielsson, kassör

Alf Lundberg, ledamot

Go Pontes, ledamot

Catherine Bergvall, ledamot

Christina Älenmark, ledamot

Petter Åhbeck, suppleant

Anders Öhrström, suppleant

Peter Watz, suppleant

