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Kallelse till årsmöte 

Gladökvarns Fastighetsägareförening kallar härmed till årsmöte. 

Tid: Tisdag 31 Mars 2020, kl.18.30-21.00 

Plats: Folkes i Huddinge centrum. 

 

Dagordning för Fastighet enligt stadgar 

  1. Årsmötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Val av sekreterare för mötet  

4. Val av två justeringsmän  

5. Fråga om kallelse behörigen skett 

6. Verksamhetsberättelse för det gångna året 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Motioner och skrivelser bla Tennisbanan (se under tennis.) 

10. Stadgeändring se bifogat blad. 

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

12. Val av I tur att avgå Förslag  

 Ordförande för 1 år  Anna Sundberg omval 

Ledamot för 2 år (kassör) Annette Jonasson omval  

Ledamot för 2 år (Sekreterare) Christine Coinberg 1 år kvar 

 Ledamot för 2 år Samuel Lundstedt omval  

Ledamot för 2 år Johan Weywadt omval 

 Ledamot för 2 år Katarina Dannoff omval 

 Ledamot för 2 år Lisa Arnell  omval 

 Suppleant för 1 år Vakant  

Dammvakt för 1 år Johan Weywadt omval 

Fisketillsynsperson Pär Larsson  omval 

 Revisor  Camilla Larsson Omval 

 Revisorsuppleant för 2 år Vakant - 

 Valberedning för 1 år (sammankallande) Vakant  - 

Valberedning för 1 år Vakant  - 

Valberedning för 1 år Vakant  - 

 

13. Övriga frågor 

 Välkomna! 
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Verksamhetsberättelse för år 2019 

Styrelse 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

Ordförande Anna Sundberg 

Kassör Annette Jonasson 

Sekreterare Christine Coinberg  

Ledamot Samuel Lundstedt 

Ledamot Lisa Arnell 

Ledamot Johan Weywadt 

Ledamot Katarina Dannoff 

Suppleant Vakant 

Revisor Camilla Andersson 

Revisorsuppleant vakant 

 

Valberedning vakant 

Sammanträden 

Styrelsen har under året haft 7 st. protokollförda möten och utöver det ett flertal arbetsmöten 

avseende medlemsaktiviteterna. 

Medlemsavgift 

I år har vi fått in 290 mot förra årets 239 fastighetsägare som har betalat årsavgiften på 400 kr. Vi 

räknar numer bara betalande medlemmar. Vi har ett stort antal som äger många fastigheter och 

det tillsammans med styrelsen som har avgiftsfritt gör att vi behöver veta antal betalande 

medlemmar för att kunna se behovet av att t.ex. få in fler hyresmedlemmar osv. Vi behöver även 

bli bättre på att jaga nya fastighetsägare som inte anmäler flytt eller köp. Hjälp oss gärna om du 

får en ny granne att berätta om vår hemsida.  All information om hur man blir medlem finns på 

vår hemsida.  

Årsmöte 

Ordinarie årsmöte avhölls den 11 april i Folkets Hus, Huddinge, med ca 79 mötesdeltagare även 

det en ökning. Kul att man vill vara med och träffas. Mumsig smörgåstårta bjöds vi på.  

Upprustning och underhåll 

Ingen speciell upprustning har skett. Delvis p.g.a. ombyggnaden av vägar men även för att 

arrendeavtal inte blivit klart med kommunen. Vi har nu kontakt med Gustav Hector och hoppas 

att ha avtal på plats i april för att bygga. Den budget stämman fastslog förra året ligger kvar på 

50.000 kr. Vi behöver även köpa in ett nytt stort tält. Vi kommer försöka sälja det gamla om ng är 

intresserad.  
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Midsommarafton 

Årets midsommar gick som vanligt av stapeln och även i år med betald bemanning.  

Bemanningen funkar galant och extra kul var att många stannade och satt på pallar nära tältet på 

vår skaldjursdragning. Nästan slutsålt och i princip alla priserna gick på plats. Detta för att vi har 

så många som hjälper till. Många skratt blev det.  

I år testade vi att ha fler externa försäljare bl.a. Tårtmakaren. De säljer dock en del produkter för 

oss och betalar en viss summa i avgift. Kom gärna med synpunkter via mail till oss.  

Dock behöver vi varje år hjälp med förberedelser och att sätta upp tält mm 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 

Årets simskola genomfördes under något kyliga förhållande – men blev trots det superhärlig! I 

simskolan deltog ett större antal barn som kämpade tappert för att nå sina mål under god ledning 

av årets simlärare Fabian från Södertörns simsällskap. 

Avslutning hölls i soligt väder med fika och bullar samtidigt som 19 märken delades ut. 

Föreningen samt alla deltagare riktar ett varmt tack till årets mycket uppskattade simlärare 

Fabian. 

 

Höstmarknad 

Fastighetsägareföreningen arrangerade höstmarknad för tredje året på festplatsen den 2 

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

köpglada fyndare. Rekord i antal säljare och även rekord i antal besökare. Fin musik och vackert 

väder och vår annonsering gjorde nytta då en hel del kom utanför Gladö.   

 

Valborg 

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

40 deltagare samlades på Festplatsen söndagen 1 juli 2019 för att springa eller promenera. Som 

vanligt bra löparväder – med uppskattande blåsighet. Som traditionen bjuder såg de yngre till att, 

med hjälp av vattenpistoler, svalka av deltagarna i Stora Gladöloppet på målrakan. Tack till er! 

Damklassen vanns av Rebecka Ekström på den trygga tiden 25:02. Kristoffer Pettersson vann 

herrklassen genom att springa på 21:25. 

Ett stort tack till er som ställer upp och springer, och även er som hjälper till med tidtagning, 

medaljer och annat! Tillsammans gör vi detta till den folkfest vi vill att det ska vara. Det är gott 

att se att alla kommer till festplatsen glada, och även lämnar med samma glada miner! 

 

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! 

 

Summercamp 

Även i år blev denna aktivitet mycket uppskattad. 4 ungdomar från 16 år och uppåt drev under en 

vecka sport och lek aktiviteter nere vid Nyboviksbadet. Veckan avslutades med mackor och 

godis. Ca 25 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.  

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är fortsatt god men banksaldot uppgår till 167,369,71 kronor. Årsavgifter 

tillsammans med överskott från midsommar, bankräntor, grustennisabonnemang m.m. täcker inte 

riktigt de löpande kostnaderna. Vi har i år igen ett underskott i resultatet mestadels detta år för att 

det skett en miss i att fakturera annonser.  För att föreningen ska ha beredskap att hantera behov 

av större reparationsinsatser eller bortregnade midsommarfiranden krävs dock en kassareserv, nu 

har vi börjat med att få upp medlemsantalet och ett mycket mindre minus i år tack vare det. 

 

 

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.  
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Hemsidan 

All information vi har läggs upp på hemsidan som är vår huvudsakliga kanal.  

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

närvarande 500 ”fans” (personer som valt att ”gilla” Gladö kvarns sida) jämfört med 407 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 och numer även gladökvarn framtidsgrupp för 

Vatten och vägfrågor.  

 

Omvärldsbevakning 

Då vi inte längre får ngn information om bygget så hänvisar vi er till 

kommunens hemsida. 

Vi följer även annat som händer i kommunen eller i länet och rapporterar om det är något som vi 

anser alla behöver veta.  

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 2020 

Underhåll och renovering festplatsen 

I år föreslår styrelsen att vi dels målar klart det sista men bygger ny trall mellan och framför 

bodarna i det arbetet tar vi bort den stora inbyggda tallen. Vi behöver köpa in ett nytt stort tält. Ev 

kommer det gamla vara till försäljning. Styrelsen föreslår att 50,000 kr budgeteras för detta 

projekt. Detta fastslogs på förra årsmötet men då arrendeavtal inte är klart så hoppas vi 

genomföra det detta år vi har nu en kontakt med Gustav Hector, som tittar över detta.  

 

Tennisbanorna 

Förslag från tennisgruppen på underhållsbehov: 

• Nytt gruslager behöver läggas på hela banan inkl vältning dito 

• 2 nya grusborstar. 

• 2 nya nätstolpar till asfaltbanan inklusive montering av dessa (grävning). 

• Bygglov sökas för uppställning av redskapsbod utanför banan.(Boden gratis) 

• Några träd utanför banan behöver fällas.(Pollen från dessa rotar sig på grusbanan) 

• Målning av flaggstång. 

• Ny grind till grusbanan. 

• Ny sjövattenavgift. (Sjövattenanläggningen ägs ju nu av Tennisklubben som i sin tur 

måste betala el för pumphuset). 

 



 

 

 

 

Fastighetsägareföreningen 

6 (6) 
 

Målsättning är att få banorna spelbara till månadsskiftet april/maj. Banorna är fn ganska slitna 

och behöver en ansiktslyftning. Allt ovan kostar förstås en slant. 

Nytt grus c:a 13000 kr, hyra vält c:a 4000 kr, Borstar c:a 4000 kr, Nya stolpar c:a 4000 kr, 

Bygglovsavgift 3000 kr (en gissning), Färg till flaggstång 250 kr, ny grind c:a 3000 kr. 

säsongsavgift sjövatten 3000 kr. 
 

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 2020 att också 

genomföra aktiviteterna: 

 

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

• Midsommarfirande  

• Gladöloppet 

• Simskolan 

• Boulekväll 

• Summercamp 

• Höstmarknad (gamla loppisen) 

 

NYHET!!! 

Christine Coinberg (sitter i styrelsen) som är friskisinstruktör 

kommer att köra cirkelträning, som passar både dam och herr och 

barn, nere vid festplatsen 1 gång i veckan från juni.  

Detta gäller alla medlemmar! Återkommer med information på 

hemsidan! 

 

 

Bild för uppmärksamhet.  

 

 


