Odenslunda Villaägareförenings verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen har haft följande ledamöter:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Ledamöter:
Revisorer, ordinarie:
Revisorer, suppleant:
Valberedning:

Jonas Lögdberg
Christer Sjörin
Birgit Tollkühn
Hervor Jämterud, Christer Pettersson, Jane Fenton
Hans Bredberg, Bengt Lundberg
Frank Engqvist, Olle Norrvi
Svante Ireblad

Planering: Styrelsens arbete har baserat sig på årsmötets direktiv och i enlighet med budgeten samt
för övrigt enligt medlemmarnas intressen.
Medlemsinformation: Informationsutbyte mellan föreningens styrelse och medlemmar har skett på
årsmötet, genom extra medlemsmöten när så erfordras, genom hemsidan, personliga kontakter och
via e-post för de som registrerat e-postadress till föreningen.
Årsmöte: Årsmöte hölls den 24 februari 2016 kl. 19.00 i Odenslunda skola där föreningen bjöd på
smörgåstårta och dryck i vanlig ordning. Mötet inleddes med information från Upplands Väsby
kommun, kontoret för samhällsbyggnad om planerna för området. Årsmötet besöktes av ca 45
fastighetsägare/medlemmar. Årsmötet bjöd inte på några ändringar av föreningens verksamhet.
Extra föreningsmöte: under verksamhetsåret hölls inget extra föreningsmöte.
Vad har hänt under 2016: Styrelsen har engagerat sig i de pågående planerna inom Odenslunda.
Styrelsen har bl.a. fokuserat upp följande områden:
•

Baldersgården/planen: Träningsplatsen har färdigställts under året. Styrelsen följt arbetet
med byggnationen av LSS-byggnationen.

•

Odenskolan: Den nya skolbyggnaden har togs i bruk i början av året och skolgården har
nästan färdigställts under året. Diskussionen om idrottsplan slutade med att en inhägnad
grusplan skapats. Planerna för resterande av tidigare Odenslunda skola är inte klara ännu.
Föreningen följer löpande dessa planer med kommunen.

•

Åsen/Glädjens arbetsområde: Föreningen bevakar komunens planarbete. Inga nya konkreta
planer har presenterats.

•

Trafik: Vi har framfört förslag till hastighetsdämpande och trafikförbättrande åtgärder. Vi har
bevakat intressena i området och värnat extra för vägarna Sandavägen, Tolanvägen,
Torsvägen, Eddavägen, Frejavägen.

Verksamhet:
Medlemmar:
Motioner:
Ekonomi:

Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelse/arbetsmöten under verksamhetsåret
2016.
Föreningen hade per 2017-01-31, 196 betalande medlemmar.
Inga motioner har under året inkommit från medlemmarna.
Framgår av resultat- och balansräkningarna samt revisionsberättelsen, se
www.odenslunda.com. Föreningen har sedan oktober 2016 börjat använda

Digitalisering:

ekonomisystem Visma eEkonomi för sin redovisning. Föreningen har sedan våren
2016 ett Swishnummer för att underlätta inbetalningarna av medlemsavgifterna.
Alla digitala dokument är sparade i Odenslundas egna Google drive vilket ger lätt
åtkomst till de med behörighet.

Vi vill som vanligt uppmana samtliga boende i Odenslunda villaområde att föregå med gott exempel
och hålla max 30 km/h. Det gäller såväl Sandavägen som Eddavägen, Valhallavägen, Odenvägen,
Tolanvägen, Heimdalsvägen, Lokevägen, Vatthagsvägen etc. Detta får till följd att övrig trafik kommer
att tvingas och lära sig att hålla hastighetsbegränsningen.

Hemsida:

www.odenslunda.com

Facebook:

https://www.facebook.com/OdenslundaVF/

Villaföreningen uppdaterat hemsidan och facebooksidan kontinuerligt med information och nyheter
till boende inom Odenslunda villaområde inklusive kallelser, protokoll och annan information.
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