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En ordförandes tankar över det förgångna och framtiden 
För knappt 1 år sedan valdes jag, relativ nyinflyttad till Kvarnberget, till ordförande i vår 
förening på 55 hushåll av 58 st i vårt område. Den nyvalda sekreteraren avgick efter 1:a 
styrelsemötet p.g.a. personliga skäl och någon ersättare kunde inte hittas. Alla i styrelsen var 
nyvalda med undantag för Nils-Olov Gottschalk, suppleant, som blev vår livlina till det 
förgångna. 
 
Den stora frågan dök snart upp inom styrelsen, vad ska föreningens styrelse göra? 
Om man tittar på 1:a paragrafen i stadgarna som lyder: 
 
Villaägareföreningen Kvarnberget utgör en partipolitisk neutral sammanslutning av ägare till 
villafastigheter. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmars intressen i deras egenskap 
av villaägare, samt att verka för den allmänna trivseln inom gemenskapen. 
så uppfyller vi sista delen av sista meningen, men hur det med resten? 
 
Ska styrelsen bara vara en festkommite’ eller finns det andra saker vi kan göra? 
 
Enligt tradition har föreningen haft 4 aktiviteter, Valborg som var en liten intern aktivitet från 
början men som nu har blivit en tradition för Österskär med omnejd. Städdagen, ängsfesten och 
kräftskivan 
 
Endast ett litet fåtal frivilliga har varit villiga att hjälpa till på Valborg. Städdagens deltagare 
samlade drygt 12 personer av 55 hushåll. Ängsfestens deltagare översteg inte 15 personer inkl. 
barn. 
 
Det har kommit in förslag att återuppliva Grannsamverkan, som infördes 1996, men som 
sakteliga insomnade. En förfrågan till alla medlemmar gjordes, alla var positiva men det var bara 
en frivillig som ville hjälpa till, därmed strandade det projektet. 
 
Andra intressanta uppslag på saker vi skulle kunna göra är t.ex. 
�  Energideklaration för husen. 
�  Fuktkontroll av krypgrunden. 
�  Inhämta information om vad som händer med ledningar och avloppsrör när marken 
sjunker. Förebyggande åtgärder? Ev. stambyte el alternativa åtgärder. 
�  Installationstipps för värmesystem och centraldammsugare så att de inte stör grannar, 
m.m. 
�  Skaffa en webbsida till föreningen där samlad information finns. 
�  Tillsätta en festkommite´. 
�  Grannsamverkan. 
 
Om vi gör gemensamma aktioner kan vi sannolikt pressa priserna som vi gjorde tidigare när vi 
bytte takpannor på många av fastigheterna, eller när vi inspekterade oljetankarna och 
renoverade skorstenarna. 
 
Dessutom finns det säkert massor med dold kunskap bland medlemmarna som skulle kunna 
vara till nytta för oss alla. 
För att kunna genomföra sådana förslag behövs det frivilliga eldsjälar. Styrelsen orkar inte själva 
ordna allt. Tyvärr är min erfarenhet är att alla tycker att förslagen är jättebra, men att ingen har 
möjlighet att hjälpa till. 
 
Inom styrelsen har vi, p.g.a. medlemmarnas blygsamma intresse, diskuterat om det är befogat att 
driva föreningen vidare. Ska vi ha en förening? Ska vi arrangera Valborg? Ska vi ha några fester? 
Ska vi ha en städdag? 
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Föreningen blir och är vad medlemmarna gör den till! Det är ni medlemmar som bestämmer vad 
föreningens syfte är. 
 
Därför behövs dina motioner, dina förslag och inte minst ditt engagemang. 
 
Tyvärr är det 3 st. i styrelsen som avgår av personliga skäl. Jag vill tacka de avgående 
styrelsemedlemmarna Torbjörn Carlnäs (vice ordf.), Hans Klingenstierna (ledamot) och Line 
Thuman (suppleant). Jag tackar också Krister Wikström (kassör) som är vald på 2 år och Nils- 
Olov Gottschalk, (suppleant) som ställer upp för omval, för väl utfört arbete. Även jag, 
ordförande, avgår, men ställer upp för omval. 
 
Kom med förslag till valberedningen för 1 ordförande, 1 viceordförande, 1 sekreterare, 1 
ledamot och 2 suppleanter, eller ställ upp själv om du vill påverka föreningens framtid. 
 
För dig som är nyinflyttad, även du är hjärtligt välkommen. 
För dig som inte har fått någon information via e-mail, har kanske angett fel e-mailadress? Kontakta 
mig så ändrar vi det. 
 
Kom till årsmötet den 19 februari skicka in motioner och enkäten till vår emailadress 
eller lägg 
den i min brevlåda, Riddarvägen 15. Jag behöver ditt bidrag senast den 12 februari! 
 
Vi bjuder på kaffe och kaka. 
 
Hälsningar 
Ulrike Kelter 
 


