VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2016
Styrelsen för Tulemarkens villaägarförening vill inför det 77: e årsmötet, rapportera följande
verksamhetsberättelse för det gångna året 2016.
Styrelsens sammansättning har varit som nedan sedan förra årsmötet:
Ordförande:
Eva Dahlgren
sittande till 2018
Kassör:
Lars Almströmer
sittande till 2018
Sekreterare:
Kenneth Edman
sittande till 2017
Suppleant 1:
Christer Fransson
sittande till 2017
Suppleant 2:
Peter Sunmark
sittande till 2018
Revisorer:
Jan Burman & Lars Erik Hyltefors omvald för 1 år.
Valberedning:
Christer Fransson & Anna Sjögren omvald för 1 år.
Styrelsemöten:
Styrelsen har under året hållt två protokollförda möten (22/2 och 28/3 2017) med en
genomgång av f.g. årsmötes protokoll, obetalda avgifter samt övriga frågor.
Föreningsmöten:
Inget utlyst föreningsmöte har ägt rum sedan förra årsmötet den 26 april 2016.
Sundbybergs kommun
*Kvarteret Bävern har beslutats om att bebyggas men dock i mindre skala än först planerat.
Det planerade äldreboendet på innergården har skjutits på framtiden. Huset i slutet av Vackra
vägen ser ut att detaljplaneras men flera av de punkter som påpekades i skrivelserna har
beaktats. Ärendet är nu återremitterat till stadsledningskontoret för fortsatt handläggning.
*Storskogstorget började restaureras under 2016 och är klart 2017. Torget byggdes på 1950talet och är nu slitet och behöver rustas upp. Sundbybergs stad har tagit fram ett gestaltningsprogram som beskriver hur det nya torget är tänkt att se ut.
*Äldreboendet Plaza,	
  Kyrkogatan/Tulegatan i kvarteret Hejaren. Byggnationen började
2016 och beräknas pågå till årsskiftet 2017/2018. Detaljplanen medger ett äldreboende i fem
våningar med 54 lägenheter inom del av fastigheten Sundbyberg 2:17. I entréplan får lokaler
för publika verksamheter såsom butik och kontor finnas. Byggherren Näckrosen fastigheter
kallar det projekt ”Plaza Sundbyberg”.
Föreningens sommarfest hölls den 27:e augusti i Tuleparken med ett 60-tal deltagare som i
varmt och soligt väder kunde avnjuta en fördrink och en välsmakande grillad entrecote eller
hamburgare samt egen medhavd dryck. Barnen fick liksom tidigare prova lyckan i
fiskdammen. Efter trevliga samtal och glada skratt skingrades deltagarna mot kvällen.
Övriga aktiviteter/ grannsamverkan:
Eva Dahlgren har varit i kontakt med Kerstin Malm från Polisen i syfte att göra en omstart för
Grannsamverkan i Tulemarken. Eva samt 4 st kontaktombud från Tulemarken var med på ett
informationsmöte angående detta hos polisen den 9/3 2017. Mer information ges på årsmötet
om Grannsamverkan som ska startas om på nytt om tillräckligt intresse finns från oss boende
att bedriva en aktiv Grannsamverkan i Tulemarken. Kontakt person hos polisen är Kerstin
Malm i Solna och Sundbyberg, Kerstin-e.malm@polisen.se.
Styrelsen ber att få tacka för det gångna året 2016 och önskar föreningens alla medlemmar
med familjer ett härligt 2017.
Tulemarken 31 mars 2017
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