
 

 
K v a r n b e r g e t s   V i l l a f ö r e n i n g 

T r i v s e l   o c h   s a m v a r o 
 

 
 

                Styrelsemöte den 22 oktober och 9 december 2009 
 
 Närvarande: 

den 22 oktober 
Ulrike Kelter, Lars Wiborg, Mikael Norlén, Anne Annefelt, Thea Blander, Nils-
Olov Gottschalk och Lars Nordin samt 
den 9 december 
Ulrike Kelter, Anne Annefelt och Lars Nordin 

   
(Detta är alltså ett slags komprimerat eller förhoppningsvis sammanfattande mö-
tesprotokoll). 
 

1. Nästa årsmöte kommer att hållas torsdagen den 25 februari 2010 med början kl 19.00 i 
+55-boendets festlokal invid Tuna station, (ni vet, den gamla skolan som brann ner för 
ett antal år sedan och som sedan har ersatts av några riktigt fina bostadshus och där det 
finns en bevarad byggnad från tiden före branden). Kom och upplev!  
I anslutning till årsmötet kommer att serveras ärtsoppa med punsch, (torsdagen och 
årsmötet till ära). Av praktiska skäl måste vi nog kräva förhandsanmälan till mötet, 
(som i sig brukar bli kort men väldigt intressant och givande). Anmälan kan redan nu 
göras till Ulrike Kelter (Riddarvägen 15), Anne Annefelt (Riddarvägen 126) eller till 
någon annan i styrelsen.      

 
2. Kallelse till årsmötet kommer att befordras till er senast den 10 februari 2010, men 

vänta inte ända till dess med att anmäla er. (Enligt uppgift är platserna i den ovan-
nämnda festlokalen ingalunda obegränsade till antalet). Motioner till årsmötet = för-
slag till ökade trivselbefrämjande åtgärder, ska ha inkommit till föreningen minst 14 
dagar före årsmötet! 

 
3. Med avseende på farthindren på Riddarvägen lämnas här följande kanske något tek-

niska och byråkratiska rapport avseende en mätning den 10-17 november i år. 
 
85% av fordonen kör långsammare än 27 km/tim, 
99% av fordonen kör långsammare än 40 km/tim, 
0,3% kör fortare än 50 km/tim. 
Fordonsflödet var ca 515 fordon/dygn i båda riktningarna 
Fordonsflödet i rusningstimme (kl 17) var  45 fordon. 
Mätningen utfördes vid Riddarvägen 13. Mättavlan var vänd mot Tunavägen 
men mätte bilar kommande från såväl Tunavägen som det andra hållet 

 
Av Österskärs Vägförening (ÖK) antagna riktlinjer för anordnande av farthin-
der (ÖK BN 92-02-18):För att farthinder ska komma ifråga på en gata ska 
samtliga dessa kriterier gälla: 

• En högsta hastighet av 30 km/tim eftersträvas. 



 

• 30% av bilisterna kör fortare än 30km/tim och 15% kör fortare än 50 km/tim. 
• Fordonsflödet är större än 400 bilar/dygn. 
• Gående/cyklister med stort inslag av barn och äldre vistas ofta på eller intill gatan. 

Vid värdering av behov av fartdämpande eller annan trafiksäkerhetshöjande åt-
gärd använder vägföreningens styrelse följande gränsvärden (enligt ARGUS, All-
männa råd för gators geometriska utformning och standard):Minst två gränsvär-
den skall överskridas för att fartdämpande åtgärd skall övervägas. 
• 40 km-tolerans: högst 30% av fordonen accepteras köra fortare än 40 km/tim. 
• 50 km-tolerans: högst 15% av fordonen accepteras köra fortare än 50 km/tim. 
• Fordonsflödet är mer än 400 fordon/dygn. 
• Fordonsflödet i rusningstimme är högre än 50 fordon. 
• Därutöver skall inslaget av gående och cyklister, med stort inslag av barn och/eller 

äldre vara stort. 

4. Ytterligare information av annat slag följer nedan. 
 

5. Inför valborgsfirandet kommer vi att försöka få till stånd ett närmare samarbete med 
Tuna Gårdsföreningen, (det är ju mycket som ska fixas inför detta arrangemang. An-
mäl dig t.ex. gärna som eldvakt till denna den första riktiga sommarnatten, enligt gam-
malt)! 

 
6. Vår gemensamma städning av ängen, gångarna mellan huslängorna, parkeringsplat-

serna utefter Riddarvägen, m.m. sker lördagen den 24 april kl. 10 – 12. Möjligen be-
slutades att deltagarna även i år skulle erbjudas den svenska klassikern, alltså nygrillad 
korv med bröd och även någon form av dryck, (många städare kom och mycket klas-
siskt blev det vid förra årets städning).   

 
7. Garageuppfartsloppis på våra fastigheter planeras till helgen den 22-23 maj (helgen ef-

ter Kristi Himmelfärdsdag). Mera information om detta kommer.  
 
 
Ja, så mycket mera finns det nog inte att rapportera från dessa styrelsemöten som hölls under 
trivsamma former hemma hos vår ordförande Ulrike. 
 
Ni tillönskas alla 
en RIKTIGT GOD JUL och ett lika GOTT NYTT ÅR!  
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Lars Nordin    Justeras 
 
 
    Ulrike Kelter    
 
 

 


