
ÅRSBERÄTTELSE	  FÖR	  VERKSAMHETSÅRET	  2011	  

STYRELSEN	  
Ordförande	   	   Ulrike	  Kelter	  (Riddarv.	  15)	  
Vice	  ordförande	   Siv	  Svensson	  Öberg	  (Riddarv.21)	  
Kassör	   	   Birgitta	  Leijonhufvud	  (Riddarv.	  140)	  
Sekreterare	   	   Maria	  Smedberg	  (Riddarv.	  136)	  
Ledamot	   	   Ulla	  Tigerschöld	  (Riddarv.	  100)	  
Suppleant	   	   Nils-‐Olov	  Gottschalk	  (Riddarv.	  13)	  
Suppleant	   	   Mikael	  Norlèn	  (Riddarv.	  27)	  
VALKOMMITE	  
Sammankallande	   Wivvi-‐Anne	  Heimdal	  (Riddarv.	  120)	  
	   	   Johan	  och	  Malin	  Colling	  (Mikaelsv.	  1)	  
REVISORER	  
Revisor	   	   Erik	  Jansson	  (Riddarv.	  25)	  
Suppleant	   	   Arne	  Övergaard	  (Riddarv.	  148)	  
SAMMANTRÄDEN	  
Styrelsen	  har	  under	  verksamhetsåret	  haft	  4	  protokollförda	  sammanträden.	  
	  
ÅRSAVGIFTER	  
Avgiften	  har	  varit	  100kr/hushåll.	  	  61	  hushåll	  av	  72	  har	  betalat.	  
	  
STÄDNING	  
Kvarnbergsängen	  och	  övriga	  gemensamma	  områden	  städades	  den	  16	  april.	  
Uppslutningen	  var	  god	  och	  resultatet	  mycket	  gott	  efter	  välförättat	  värv	  bjöds	  deltagarna	  
på	  ”den	  svenska	  klassikern”	  grillad	  korv	  med	  bröd	  samt	  dryck	  på	  vår	  ordförandes	  
Ulrikes	  solvärmda	  altan.	  Såväl	  uppslutning	  och	  andan	  var	  god.	  
	  
FESTIVITETER	  
Valborgsmässofirandet	  var	  festligt	  och	  välbesökt	  och	  trivsamt	  som	  vanligt	  .	  Fackeltåg	  till	  	  
musik	  av	  Österåkers	  Blåsorkester	  under	  ledning	  av	  Birgitta	  Leijonhufvud	  och	  vårtal	  
utgjorde	  en	  vacker	  och	  välkommen	  bekräftelse	  på	  vårens	  ankomst.	  
Varmkorvsentreprenören	  Siv	  Svennson	  Öberg	  och	  syster	  rönte	  välförtjänt	  uppskattning.	  
Alla	  gladdes	  åt	  nollfyrverkeriet.	  
Garageloppis	  gick	  av	  stapeln	  den	  21-‐22	  maj.	  Många	  månglare	  var	  det	  och	  mycket	  blev	  
sålt,	  en	  del	  hittar	  vi	  nog	  på	  försäljningsborden	  vid	  nästa	  loppistillfälle.	  
Försommarfesten	  den	  9	  juni	  avhölls	  på	  ängen	  under	  solens	  glans	  där	  både	  gammal	  och	  
ung	  bjöds	  på	  bubbel	  och	  läsk.	  

 
 



Kräft-Knytis på gatan den 19 augusti försvann någonstans i regnet. En tapper 
skara samlades på Ulrikes Altan, där det sörplades, huttades skrattades och 
sjöngs. 
 
Övrigt 
Projektet förebyggande av vattenläckage. Efter upphandling anlitades 
Eriksson&Rinaldo, att installera en flexibel rostfritt rör samt konsol med nya 
avstängningskranar i 16 fastigheter efter det att Roslagsvatten kontrollerat och 
delvis bytt avstängningsventilerna i gatan. Spinn off effekten av detta projekt 
blev att alla hushåll får nya avstängnings ventiler och en spolbrunn till avloppet i 
gatan. 
 
Projektet Gemensam bergvärme för området sprack p.g.a. svagt intresse. 
 
Projektet Grannsammverkan fortsätter med  Anne Annefelts som kontaktperson. 
 
Projekt blomlådor. 2 lådor  som förskönar trottoaren har byggts av Lars Wiborg  
som donerat dessa till föreningen. Jord har donerats av familjen Annefelt . 
Plantering och vattning har Wivvi-Annes gröna fingrar haft hand om. 
 
Mark återställning har gjorts av kommunen liksom Infrastruktur AB efter 
påstötning. 
 
Projekt trafikbuller på Öserskärsvägen.  Föreningen har bett om bullerdämpande 
åtgärder. Efter nyss genomförd bullermätning av kommunen har bullret ökat till 
som mest 65 dBA från tidigare 55 dBA. Vi kommer att hållas informerade om 
vilka åtgärder som kommer att vidtagas . 
 
Glöm inte: 
Att föreningen har 3 partytält ( två 6x3m, ett 3x3m) salladsskålar, dricksglas och 
en kokplatta som hyrs ut för en billig penning. 
Att besöka vår hemsida där det finns en del nyttig och trevlig information om 
föreningen, våra fastigheter, privata annonser, Där finns även styrelsens 
protokoll. 
Adressen är www.kberget.se 
 
Österskär 
februari 2012 
Ulrike Kelter 


