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Kvarnbergets Villaförening, 1964-2009 45-års jubileum,  
Vårbrev nr 1-2009 

 
 
Nu kommer våren, solen tittar fram, krokusen blommar liksom snödropparna. Vi kommer ut  
ur våra vinteriden. Bråda tider med att fixa trädgården, hinna med vårutrustningen av båt eller  
sommarstuga, snart är sommaren här. 
  
Valborg och städdag närmar sig med raska steg.  
 
I februari var det årsmöte, förutom styrelsen och valberedningen kom det 2 medlemmar. vi  
hade trivsamt möte som avslutades med kaffe och Wivvi-Anne Heimdals goda hembakade kaka.  
 
Enkäten presenterades, det var 55% som hade svarat, vilket var ett glädjande resultat.  
Majoriteten vill behålla föreningen och fester samt Valborgsmässofirandet. Festkomite var det 
ingen större efterfrågan på liksom energideklarationen; den gäller ju endast i 10 år har jag fått lära 
mig.  
 
Grannsamverkan och fuktmätning var efterfrågade liksom vad som händer med vvs anslutningarna 
när marken sjunker.  
 
Energideklarationen är bara aktuell när huset ska ska säljas.  
 
Ang. fuktmätning i krypgrunden återkommer vi.  
 
Enl. Roslagsvatten finns det ett inbyggd töjmån i VVS anslutningarna, Man kan minska  
eventuell spänning i tillförande vattenledning genom att sätta in ett polyetylenrör mellan befintligt 
rör och vattenuret, möjligen ett lätt böjt polyetylenrör. Med avloppet var det inga  
problem.  
 
Majoriteten tyckte att det vore bra med en webbsida så Lasse Wiborg har redan börjat skissa  
på en. Webbadressen är www.kberget.se. På webbsidan kan ni läsa styrelseprotokoll, övrig  
information, ritningar på husen, information om Grannsamverkan, enkätsvar, kalender med  
våra aktiviteter m.m. Däremot kommer vi inte att lägga ut medlemsregistret.  
För att föreningen ska vara lättare att hitta på nätet kommer den i sådana här sammanhang att 
kallas Kvarnbergets Villaförening. Hör av er om ni har önskemål beträffande webbsidan!  
 
Grannsamverkansprojektet håller på att ta form. Anne Annefelt kommer att ha huvudansvaret 
med Ulla Tigersköld och Arne Övergaard som medhjälpare. Det behövs ytterligare en frivillig 
medhjälpare från Mikaelsvägen. Vill du ställa upp så ring Anne så fort som möjligt så att vi kan 
få i gång verksamheten före sommarsemestrarna. Vi tänker även bjuda in närpolisen som kommer 
att informera oss om hur vårt samarbete med dem kommer att ske. Du kommer även att hitta 
information om detta på vår webbsida, när den kommer i gång.  
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Intresset för en festkommitteintresset var inte så där överdrivet stort, men faktiskt  anmälde sig 
Roger Björklund och Pia Jansson, så nu har vi en festkommitte, vilket kan vara bra eftersom vi har 
45-års jubileum i år!  
 
Årets begivenheter:  
Städdagen infaller lördagen den 25 april kl 10-12. Deltagarna kommer i stället för lättöl  
och maränger att erbjudas den svenska klassikern, alltså nygrillad korv med bröd och även någon 
form av dryck på Riddarv. 15 efter städningen. Ta alltså med krattor, barn, skyfflar, korgar och en 
eller annan skottkärra så får vi rent och fint omkring oss kombinerat med lite vårsnack med 
grannarna och lunchen avklarad liksom automatiskt! Vi träffas vid lekparken kl. 10.  
 
Valborg den 30 april kommer att firas på sedvanligt sätt med fackeltåg, sång av Agriakören,  
vårhälsning och brasa. Av flera ömmande hänsyn blir det inget fyrverkeri i föreningens regi i  
år. Korvförsäljningen skrämmer förhoppningsvis inte någon, men kan nog ändå smälla högt,  
så till den välkomnar oss klass 5 B vid Österskärsskolan som kommer att finnas där uppe på  
ängen.  
 
Din anmälan som frivillig eldvakt hälsas med öppna famnen. För närvarande saknas eldvakter av 
någom anledning just tidsperioden  kl 2-4  
Anmäl dig hos Anne Annefelt, Riddarv 126, annefelt@levnu.se eller 540 631 43. 
  
Ängsfesten den 12 juni börjar omkring kl 19. Knytis och trevlig samvaro (kanske  
brännboll, fotboll, boule) ja, kort och gott, det som deltagarna själva bidrar med. Föreningen  
bidrar traditionsenligt med något glas ”bubbel”.  
 
Den 21 augusti är det hög tid att i den ljumma sensommarkvällen avnjuta Kräftskiva på Gatan 
(stumpen Riddarvägen 116–146). Omkring kl 19 blir det bra att börja firandet. 
Eftersom föreningen fyller 45 år så bjuds vi på själva kräftorna. Boka in datumet i din kalender 
redan nu!  
 
Det var allt för den här gången.  
Vi ses den 25 april.  
 
PS. Glöm inte att skriva namn och adress när du betalar in medlemsavgiften på 100 kr för 
2009 till Kvarnbergets VF´s  pluskontot 66 97 20-5,  
 
Ulrike Kelter  
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