
2022 Protokoll årsmöte Lindö Villaägareförening
2021-05-23 kl. 19:00-20:00 Plats: Bråviksskolans matsal 

Närvarande. Ola Lindén, Olle Felten, Luc Gosso, Gunilla Lindholm Felten, Johnny
Nilsson, Mattias Olsson, Karin Westholm, Karl-Erik Kuylenstierna, Anders Andersson

Ordförande Ola Linden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Årsmötet valde Olle Felten till mötesordförande och Mattias Olsson till sekreterare

§2 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Luc Gosso och Ola Linden valdes till justerare.

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet är annonserat i NT och i Folkbladet den 2 och 6 maj.

§4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

§5 Styrelse- och revisionsberättelser

Styrelsens verksamhetsberättelse

Olle Felten och Ola Linden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Som också var
utdelad.
Ekonomisk rapport

Gunilla Lindholm Felten föredrog styrelsens resultaträkning. Underskottet var på ungefär
2000 kronor. Föreningen hade en kassa vid revisionen på ungefär 34900 kronor.
Revisionsberättelse

Gunilla Lindholm Felten läste upp den valda revisorns revision.

§6 Fråga om ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§7 Beslut om arvoden till styrelsen, vilkas fördelning styrelsen fattar beslut om

Enligt tidigare beslut utgår inga arvoden till styrelsemedlemmar.

§8 Beslut om årsavgift för nästkommande år

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften kvarstår på nuvarande nivå, det vill säga 200 kronor
per år. Om förening fortfarande är verksam verksamhetsåret 2023 föreslås en höjning av
årsavgiften till 250 kronor på grund av samhällets kostnadsutveckling. Årsmötet biföll
förslaget.



§9 Val av ordförande i styrelsen för kommande verksamhetsår 2022

Inget val genomfördes då ingen kandidat till posten ställde upp.

§10 Val av övriga ordinarie ledamöter (omfattar 2 år) samt som är i tur att avgå

Inget val genomfördes

§11 Val av suppleanter (omfattar 1 år)

Inget val genomfördes

§12 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Inget val genomfördes

§13 Val av valberedning

Inget val genomfördes

§14 Från styrelsen framlagda ärenden för det kommande året

Omröstning, vi avser därför att Föreningen avvecklas.

Vi har under en längre tid märkt att föreningen haft svårt att motivera och inspirerar
boende i Lindö att engagera sig med ett medlemskap eller arrangemang på samma
sätt som det var förr i tiden. Det har uppmärksammats på flera olika sätt, bland annat
minskat antal medlemmar, mycket lågt intresse för att delta i styrelsen och för att gå
på årsmöten, få besökare på sociala media och att hjälpa till vid exempelvis
Valborgsfirande. 

Trots situationen har vi valt att driva vidare, även om vi haft svårt att få ihop en
fulltecknad styrelse. Vi har haft en proaktiv hållning som en röst i förhållande till
kommunen och Händelö och vi har vi lyckats med vissa förändringar och publicitet i
media. 

Den situation vi har i år kan tyvärr beskrivas som att vi kommit till vägs ände.

Vi har endast 3% täckning av Lindös ca 2000 hushåll - det medför att föreningen går
back trots att vi har en skälig årsavgift. 

Vi avser därför att Föreningen avvecklas och första delbeslutet kommer att vara en
omröstningspunkt på föreningens årsmöte.

Om föreningen avvecklas kommer föreningens innestående medel återbetalas till de
som är medlemmar 2022, enligt direktiv i stadgar. 

Årsmötet beslutade: att bifalla styrelsens förslag. Under tiden fram tills nedläggningen
som ska bekräftas på ett nytt medlemsmöte efter sommaren 2022 tjänstgör den
sittande styrelsen med uppgift att avveckla verksamheten.

§15 Motioner från medlemmar

Motion från Karin och Daniel Westholm, Lovartsgatan 25
“Hej, Vi önskar lämna in följande motion till årsmötet 31/3-22:
Bullerplank Kanalgatan 



Norrköpings kommun beslutade förra året att stänga av järnvägsspåret ut till Lindö, vilket
kommer att innebära en kraftig ökning av antalet lastbilstransporter. I en artikel om BE Group i
Norrköpings Tidningar 22/11-21 står att läsa: ”För att klara lasten på varje järnvägsvagn krävs
tre lastbilstransporter. Årligen innebär det 1 330 extra lastbilstransporter ut till Lindö.”
Dessa extra lastbilstransporter innebär ett flertal negativa konsekvenser för oss som bor i nära
anslutning till Kanalgatan, dvs den väg som lastbilarna nyttjar för att komma till BE Group:

● Ökat trafikbuller. Hastigheten på den aktuella sträckan av Kanalgatan är 60 km/h.
1330 extra lastbilstransporter innebär avsevärt högre störande buller. Bullermätningar
är nödvändigt för att kunna utreda omfattningen. 

● Ökad risk för att lekande barn, fotgängare och cyklister blir påkörda. 
● Ökade föroreningar i vår närmiljö. 
● Potentiell värdeminskning av våra fastigheter.  

Ett bullerplank längs med den aktuella sträckan av Kanalgatan skulle reducera bullret och
minska olycksrisken. I samband med ombyggnationen av Fiskebyvägen byggdes ett
bullerplank. Där är hastigheten avsevärt lägre, 40km/h, och fastigheterna ligger längre ifrån
Fiskebyvägen än vad flertalet av fastigheterna längs med Kanalgatan gör. 
Med andra ord borde ett bullerplank även byggas längs med Kanalgatan. Vi vore tacksamma
om Lindö Villaägarförening kan driva frågan. 

Med vänlig hälsning, Karin och Daniel Westholm Lovartsgatan 25”

Årsmötet beslöt: Att styrelsen driver frågan gentemot Norrköpings kommun tills föreningen
avvecklas.

16 Övriga ärenden

Styrelsen tackades för sitt arbete av årsmötet och ett extra tack till Ola Linden som lagt ner
extra mycket arbete de senaste åren.

17 Mötets avslutande

Årsmötets ordförande Olle Felten tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Norrköping 24 maj 2022

Mattias Olsson

Justeras

Luc Gosso Ola Linden


