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Protokoll för vid Gladökvarns årsmöte 

 

Tid: Onsdag 18 april 2018, klockan 18.30. 

Plats: Folkes i Huddinge centrum. 

Deltagare vid årsstämman: 61 st 

 

 

1. Årsmötets öppnas. Anna hälsar alla välkomna till årets möte. 

2. Anna valdes till ordförande till årsmötet. 

3. Christine valdes till sekreterare för mötet.  

4. Johan Waywadt och Samuel Lundstedt valdes till justeringsmän för mötet.  

5. Kallelsen har behörigen skett enligt stadgarna.  

6. Anna Sundberg läser upp verksamhetsberättelse för det gånga året.  

 Stämman beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

7. Anna Sundberg läste upp revisorernas berättelse.  

 Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 

8. Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017. 

9. Inga motioner eller skrivelser har inkommit.  

10. Budget för det nya året och fastställande av årsavgift.  

Budget för det nya året gicks igenom. Förslag på en mindre höjning av priser vid 

försäljningen av fika m.m vid aktiviteter. Förslag på oförändrad årsavgift för 2018, 

Stämman godkände höjning av priser samt fastställde årsavgiften till oförändrat 300 kronor. 

11. Val av Valda 

 Ordförande för 1 år  Anna Sundberg 

Ledamot för 2 år (kassör) Annette Jonasson   

Ledamot för 2 år (Sekreterare) Christine Coinberg  

 Ledamot för 2 år Samuel Lundstedt   

Ledamot för 2 år Lisa Arnell 

Ledamot för 2 år Johan Weywadt  

 Suppleant för 1 år Katarina Danoff 

Dammvakt för 1 år Johan Weywadt 

Fisketillsynsperson Pär Larsson 

 Revisor  Camilla Andersson 

 Revisorsuppleant för 2 år Vakant  

 Valberedning för 1 år (sammankallande) Vakant   

Valberedning för 1 år Vakant   

Valberedning för 1 år Vakant   
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12. Båt och bryggor i Gladö  

Vi avvaktar och gör inget tills kommunen frågar. Vi fortsätter som tidigare med våra båtar. 

Stämman önskar dock mer information i frågan via sommarhäftet och hemsidan. 

 

13. Övriga frågor 

Kostnaderna för postens hantering av våra utskick har kraftigt stigit. Årets sommarhäfte 

kommer i år därför att delas ut i områdets brevlådor. Vi tar hjälp av nån/några ungdomar 

 Kan våra utskick göras digitalt? 

 Komplettera fastighetsregistret med mailadress/fastighetsägare. De som önskar digital info 

mailar fastighetsbeteckning samt mailadress till info@gladokvarn.se. Vi börjar skapa en 

sändlista.  

Det finns flera olika grupper i gladökvarn, trivsel, köp o sälj m,m. Hur får vi som inte är 

med i Facebook information som kan vara intressant? 

Komplettera hemsidan med info där fler berörs, t.ex. vid anmälningar. Sätt även upp anslag 

i området. Gärna vid brevlådorna. 

 Hur blir det med kiosken? 

 Osäkert hur det blir i år. Arrendet är uppsagt. 

 Hur går det med Vägföreningen? 

 Vägföreningen är nedlagd. Vi väntar på formellt avslut.  

 Alla ombeds kontakta styrelsen för Vägföreningen vid frågor. 

När får vi kommunalt vatten. blir det någon förskola, placering av brevlådor, kan vi få 

sommarvatten igen m.m?  

 Ingen har ännu fått indraget vatten. Kommunen ger olika besked.  

 Förskola eventuellt vid Sundbyvägen. 

 Brevlådor ska enligt detaljplanen placeras vid respektive fastighet. 

 Ett flertal vägskyltar felplacerade. 

 Det behövs fler soptunnor/papperskorgar i området 

Det råder eldningsförbud vid festplatsen. Många grillar utan att släcka ordentligt efteråt. 

Kan eldförbudsskylt sättas upp. Kan vi få arrangerad grillplats? 

 Kan vi få ett bokskåp i området? 

Hur blir det med bussen? Alla ombeds framföra klagomål till SL.se. Med gemensamma 

krafter kan vi lättare påverka.  

 Kan vi be kommunen kalla till ett informationsmöte? 

 

14. Stämman avslutas och beslutar att kommunen kontaktas för begäran om informationsmöte. 

  

 

mailto:info@gladokvarn.se


 

 

 

 

Fastighetsägareföreningen 

3 (7) 
 

Verksamhetsberättelse för år 2017 

Styrelse 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

Ordförande Anna Sundberg 

Kassör Annette Jonasson 

Sekreterare Christine Coinberg 

Ledamot Bror Öberg  

Ledamot Johanna Flodman 

Ledamot Johan Weywadt  

Suppleant Vakant 

Suppleant Vakant 

Revisor Camilla Andersson 

Revisorsuppleant vakant 

Valberedning vakant 

 

Sammanträden 

Styrelsen har under året haft 5 st protokollförda möten och utöver det ett flertal arbetsmöten 

avseende medlemsaktiviteterna. 

Medlemsavgift 

316 fastighetsägare har betalat årsavgiften på 300 kr. Det är några fler än året innan men vi måste 

hitta alla som inte anmält adressändring samt hyr ut för att få in fler i vår förening. 

Anmäl adressändring! 

Årsmöte 

Ordinarie årsmöte 2017 avhölls den 26 april i Folkets Hus, Huddinge, med ca 69 mötesdeltagare 

plus 2 fullmakter.  

Upprustning och underhåll 

Ingen speciell upprustning har skett. Delvis p.g.a. ombyggnaden av vägar.  
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Medlemsaktiviteter 

Midsommarafton 

Årets midsommar gick som vanligt av stapeln men i år introducera vi betald bemanning. 

Vi fick enorm respons av massor av ungdomar och inom 2 dagar var allt bemannat. Vi lät dem 

komma tidigare för att vara redo när alla firare kommer och vi tackar dessa ungdomar för ett 

fantastiskt jobb. Vi höjde kostnaden för kaffet men vi måste se över om intäkterna kan höjas 

ytterligare för att finansiera detta. Speciellt om det blir färre besökare p.g.a. regn eller liknande. 

Vi hade även 2 swish kontor för växel till Gladöpengar. Mycket smidigare. Ungdomarna skötte 

även musiken. 

Dock behöver vi varje år hjälp med förberedelser och att sätta upp tält m.m. under förmiddagen.  

Samt städning dagen därpå. 

Har du idéer och tankar kring hur vi kan göra firandet bättre, vill du anmäla dig för att hjälpa till 

på midsommarafton, eller vill du delta i festkommittén, hör av dig via e-post till 

info@gladokvarn.se. 

 

Simskolan 

Började 26 juni och pågick i 2 veckor. Som alltid ett mycket uppskattat inslag i föreningens 

verksamhet, med plask och lek för de allra minsta, simlekis och märkestagningar för de lite 

större! Stort tack till Södertörns simsällskap. 

Simkunnighet är otroligt viktigt när man vistas så nära vattnet som vi gör i Gladö kvarn. Räkna 

inte med att du hinner reagera när olyckan är framme, eller att du omedelbart hittar ett barn som 

sjunker i mörkt vatten. Se till att alla i sällskapet är simkunniga och sätt flytväst på barnen om de 

är nära vattnet! 

 

Höstmarknad 

Fastighetsägareföreningen arrangerade höstmarknad för andra året på festplatsen den 2 

september. Medlemmar lånade föreningens bord under ett par timmar och sålde grejer till 

köpglada fyndare. Det fanns också möjlighet att köpa fika och i år hade vi även anlitat musiker 

via Anders Kastmark och även en fantastisk ansiktsmålare. Vi kommer att i år annonsera lite i 

Huddinge pressen för att locka utomstående att komma ut till oss för att lyssna på musik, leka och 

handla av alla som vill sälja. Tankar finns även att erbjuda mat i stora tältet. 

 

Valborg 

Inställt p.g.a. för få som vill hjälpa till. Så blev det även i år. 

mailto:info@gladokvarn.se
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Gladöloppet 

65 deltagare samlades på Festplatsen söndagen 3 juli 2017 för att springa eller promenera 

Gladöloppet. Färre än förra året, men det ligger i paritet med tidigare år.  

Det är glädjande att se att det är en bra spridning på deltagarna rent geografiskt.  

Dagen var i det närmaste idealisk för löpning, med regn dagen innan och inte alltför tryckande 

hetta.  Vid målgången för Stora, belönades löparna med barnens hejarop och vattenpistoler! Vi 

har gemensam resultatlista för de som springer och de som promenerar.  

Många är intresserade av att följa upp tiden år för år.  

Ett stort tack till alla som ställde upp och såg till att Gladöloppet blev en folkfest! Det är gott att 

se hur smidigt allt flyter på då alla närvarande är på glatt humör och ger en hjälpande hand där 

det behövs. 

Boulekvällen 

Gladö kvarns årliga boulekväll är öppen avgiftsfritt för samtliga medlemmar i Gladökvarns 

Fastighetsägareförening. 

Föreningen ordnar domare och bjuder på grillkorv. Kom ner och spela eller bara heja på ditt 

favoritlag. Ät korv och lär känna dina grannar! Det här är ett av Gladös riktiga guldkorn! 

Boulekvällen vid Nyboviksbadet, ägde rum 12 juli 2017 i strålande sol och samlade 16 lag som 

spelade och åt grillkorv i strålande sommarväder. Vinnare blev laget Granarna. 

 

Summercamp 

Vi introducerade i år en ny aktivitet. En Summercamp v.32 för barn i låg och mellanstadiet. 4 

ungdomar från 16 år och uppåt drev under en vecka sport och lek aktiviteter nere vid 

Nyboviksbadet. Veckan avslutades med korvgrillning. Det blev en enorm succé. Ca 30 barn 

deltog och veckan fick mycket beröm. Detta gör vi om då det finns många barn i området denna 

vecka som behöver umgås och röra på sig då alla föräldrar ofta har börjat jobba igen. Vi har krav 

på att ledarna ska vara från 16 år och uppåt då vi inte kräver att föräldrar behöver vara där. 

Tennis 

Tennisen har haft få betalande medlemmar detta år. Dock har tillgängligheten varit sådär p.g.a. 

bygget och verksamheten stått lite still. I år hoppas vi på större aktivitet och lite uppfräschning.  

Grusbanan är tillgänglig för alla medlemmar som erlägger säsongsavgiften på 300 kr och ger en 

mycket prisvärd och uppskattad möjlighet till grusspel. Här finns utrymme för ännu fler att 

upptäcka tennis när den är som bäst, så tveka inte att kontakta vår suveräna tenniskommitté 

(Tommy Tegelgård & Björn Gustafsson) via tennis@gladokvarn.se för att få veta mer. 

Avgiften ska i år betalas till vårt PG. 
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Ekonomi 

Föreningens ekonomi är fortsatt god.  

Banksaldot uppgår till 243 578,53 kronor. Årsavgifter tillsammans med överskott från 

midsommar, bankräntor, grustennisabonnemang m.m. täcker normalt de löpande kostnaderna. 

Dock har vi i år ett underskott för betald bemanning samt summercamp. För att föreningen ska ha 

beredskap att hantera behov av större reparationsinsatser eller bortregnade midsommarfiranden 

krävs dock en kassareserv, så det känns betryggande att vi har en buffert. 

För 2018 föreslås en oförändrad årsavgift på 300 kr. 

Medlemsregistret 

Fastighetsägareföreningen administrerar medlemsregistret. Vi vill påminna om att det är viktigt 

att ändring av ägare, adress och permanent/fritid/obebyggd meddelas så snart som möjligt. Maila 

till info@gladokvarn.se eller läs mer på hemsidan.  

 

Hemsidan 

Hemsidan är nu klar men massor av nyheter är på gång. www.gladokvarn.se 

Gladö kvarn-föreningarnas sida på Facebook (www.facebook.com/GladoKvarn) har för 

närvarande 378 ”fans” (personer som valt att ”gilla” Gladö kvarns sida) jämfört med 327 förra 

året. Poängen med att gilla sidan är att många använder Facebook regelbundet, och detta kan då 

användas för att få en avisering när nytillkommet material finns att läsa på hemsidan.  

 

Det finns även grupper i gladö kvarn på facebook. Gladö kvarns trivselgrupp, gladö kvarn 

trädgårdsgrupp och gladö kvarn köp och sälj 

 

Omvärldsbevakning 

Vi håller löpande kontakt med kommunen och de entreprenörer som driver bygget. Vi följer även 

annat som händer i området eller i länet och rapporterar om det är något som vi anser alla behöver 

vet. 

Gladö kvarns många medlemsaktiviteter syftar till att stärka närmiljö och trygghet, genom att vi 

under gemytliga former träffas och lär känna varandra. Många gånger är gatuadressen det enda 

man tror sig dela med grannen, men trevliga aktiviteter tillsammans ökar kommunikations-

möjligheterna och ger god grund för grannsamverkan, grannsämja och ömsesidig förståelse.  

 

 

Fastighetsägareföreningens planer för 2018 

Underhåll och renovering 

Fortfarande återstår lite målningsarbete vid festplatsen, Styrelsen föreslår att 10,000 kr 

budgeteras för detta projekt. (förra årets budget för detta som inte blev gjort) 

http://www.gladokvarn.se/
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Det vanliga arbetet 

Löpande underhållsarbete samt omvärldsbevakning och -kommunikation måste hinnas med, men 

i mån av resurser i form av tid, pengar och frivilliga är styrelsens målsättning för 2018 att också 

genomföra aktiviteterna: 

• Valborgsfirande ställer vi in p.g.a. för få som vill hjälpa till. 

• Midsommarfirande  

• Gladöloppet 

• Simskolan 

• Boulekväll 

• Höstmarknad (gamla loppisen) 

 

 

Huddinge 4/4 2017 
Anna Sundberg  Annette Jonasson Johanna Flodman  

Ordförande  Kassör Ledamot  

 

  

 

 

Bror Öberg  Christine Coinberg  

Ledamot Sekreterare 

 

 

 

 

Johan Weywadt 

Ledamot/dammvakt 

 

 

Signerat original arkiveras efter att ha tillgänglighållts på årsmötet. 
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