
Kallelse till årsmöte  

22 september 2021 kl 19:00,  
Skyttevägen 31 

Föredragningslista 

1. Mötet öppnas. 
2. Upprättande av röstlängd. 
3. Val av:  

3.1. Ordförande 
3.2. Sekreterare  
3.3. Justeringsmän (tillika rösträknare) för mötet. 

4. Fråga om mötets behöriga utlysning. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. Behandling av verksamhetsberättelse. 
7. Behandling av revisionsberättelse. 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
9. Fråga om ansvarsfrihet. 
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. 

10.1.För närvarande 7 ledamöter inklusive ordförande.  
11. Val av ordförande i styrelsen. 
12. Val av ledamöter i styrelsen 
13. Val av revisorer och suppleanter. 
14. Val av valberedning. 
15. Information från styrelsen och diskussion om aktuella frågor  
16. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår. 
17. Övriga frågor 
18. Mötet avslutas. 

Välkomna!  

Styrelsen 



Verksamhetsberättelse  

Förord 

Ett år av pandemi och med allt som hört därtill. Vi har alla på något sätt berörts. Många har ägnat 
mer tid i sina hem. Hemmakontor och distansundervisning har blivit vardag. Hemester blev ett nytt 
begrepp. Vi har renoverat, pysslat och fixat. En stor efterfrågan på villor med trädgård, närhet till  
vatten, skog och mark har vuxit fram och med det stigande bostadspriser. Vår hem-och närmiljö har 
fått en större betydelse för många av oss.  

Detta verksamhetsår har till större delen fokuserats på att hålla vår kära badbrygga i ordning. 
Badandet har verkligen fått ett uppsving och vi har väl alla sett prov på vinterbadare i olika digitala  
medier. Bryggan lades i redan den 27 april och samma kväll var några badsugna grannar redan i 
”plurret”. 

Ett ständigt arbete och utmaning är att engagera nya och gamla medlemmar. Det arbete vi gör vet vi 
är uppskattat, men vi ser fram emot att ta del av andras erfarenheter, idéer, engagemang och kloka 
synpunkter. 

Vi vill alla känna trygghet och positiv anda i vår närmiljö. Den kommer inte helt av sig själv. Vi 
behöver alla på något sätt bidra till detta. Det kan vara genom att sakta farten när vi kör bil i vårt 
område, säga ”Hej” till varandra, engagera sig på olika sätt osv. Att bry sig om. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till er alla som på något sätt varit delaktig i föreningen eller i 
våra åtaganden. Det gäller stort som smått; planering, administration, byggande, röjning, 
upprätthållande av kontakter med bl.a. Lidingö stad och inte minst våra medlemmar. 

På styrelsens vägnar 

Eva Trané Lindgren  
Ordförande, Föreningen Kyrkviksborna 

Styrelsens sammansättning under året: 

Ordförande  Eva Trané Lindgren  
Skattmästare Väino Tarandi  
Klubbmästare Siv Vestin Toresson 
Propaganda Mats Olsson 
Lobbyist Inger Palmgren 
Fixare Johnny Krigström 
Ledamot Daniel Byman 

Revisorer Erik Lager 
Revisorssuppleanter Jonas Lindgren 
Valberedning Robert Carlens 



Styrelsen har under året haft tre protokollförda styrelsemöten. 

Årsmötet 2020 hölls i augusti på ASS klubblokal. 

Årets aktiviteter 

Badbryggan vid Askrikehamnen 
Tidigare i och senare upp. Fler som vill bada. Gärna året om.  

Bryggan är föreningens ansvar. Många tror att det är kommunen som tillhandahåller denna. Vi har 
sett en ökad tillströmning av badgäster och det är såklart glädjande. Ryktet går och även sociala 
medier har betydelse för detta.  

Bryggan har försetts med en matta för att åtgärda halkrisken. Som varje år blir det incidenter med 
nedskräpning och skadegörelse, men om vi alla tar ett gemensamt ansvar för att hålla ordning så 
underlättar det såklart och vi alla får en trevligare badupplevelse.  

För att kunna upprätthålla bryggan och dess omgivning ser vi gärna frivilliga som kan hjälpa till 
med allt som hör därtill, men även ekonomiska bidrag mottages tacksamt då bryggan är föreningens 
största utgiftspost.  

 

Kastanjeparken 
Fotbollsmål och boulebana finns tillgängligt och föreningen underhåller dessa kontinuerligt.  



Loppis 
Med anledning av pandemin kunde loppen inte genomföras under hösten 2020, men vi ser fram att 
kunna återuppta denna omtyckta och välbesökta aktivitet under hösten 2021.  

Pulkabacken vid Skyttevägen 
I mitten av oktober röjdes pulkabacken. Det blev några snörika, kalla veckor in på det nya året och 
glada barn åkte glatt backen ner om och om igen. Belysning finns kvällstid.   

Kommunikation 
Kyrkviksborna har en Facebook-grupp, som är öppen för alla som bor i Kyrkviken-Askrike-Bo-
området. Föreningens har även en hemsida https://kyrkviksborna.wordpress.com och uppdateras ett 
par gånger per år med nyheter från föreningen. Vi använder även stora skyltar för de aktiviteter som 
föreningen anordnar.  

Kallelse till årsmötet sker via mejl.  Kontrollera gärna att du har uppdaterad mejladress på 
www.villaagarna.se. 

Omvärldsbevakning 
Föreningen är medlemmar i Lidingövillor (LVS). Det är ett samarbetsorgan för 
villa-, radhus- och andra småhusägarföreningar på Lidingö, vars uppgift är att 
främja medlemsföreningarnas intressen och tjäna som remissinstans för 
Kommunen. LVS arrangerar ett par evenemang årligen, med gäster från kommunen 
och företagare med anknytning till Lidingö.  

Under det gångna året har trafikprojekt och kulturmiljöprogram varit de stora aktuella frågorna  och 
som alltjämt fortskrider under LVS ledning.                         

Rabatter och bonusprogram 
Vi har en hel del rabatter via villaägarkortet och genom vårt medlemskap i Lidingövillor, för 
aktuella rabatter se www.villaagarna.se och http://www.lidingovillor.se.  

Grannsamverkan 
Föreningen stödjer Grannsamverkan för att minska inbrott och störningar i området 
och därmed få ökad trivsel och trygghet. Vi sponsrar Grannsamverkansbilen, som 
åker runt på ön och fungerar som polisens extra öron och ögon. Förarna utbildas av 
polisen, som också ger dem aktuell information inför varje pass. 

Vi har en tät kontakt och dialog med vår kommunpolis Pontus Oscarsson som ger mycket god 
löpande information om vad som händer både i vårt närområde och på Lidingö generellt sett. Detta 
är mycket uppskattat och vi arbetar kontinuerligt med att föra denna information vidare genom 
föreningens Facebook-sida.  

Medlemmar 
I april 2020 var antalet medlemmar i föreningen 170 stycken av cirka 500 hushåll i området, vilket 
innebär att ca 34 procent av hushållen är medlemmar.   

Medlemsavgiften har under året varit 450 kronor, varav 75 kronor har gått till Föreningen 
Kyrkviksborna och resten har gått till Villaägarna. 

https://kyrkviksborna.wordpress.com
http://www.villaagarna.se
http://www.villaagarna.se
http://www.lidingovillor.se


Askrike i augusti 2021 

Eva Trané Lindgren  Väino Tarandi  Inger Palmgren  

Johnny Krigström Daniel Byman  Siv Vestin Toresson 

Mats Olsson  


