
Agenda styrelsemöte Viggbyholms Villaägareförening måndag 22 augusti 2022


1 ) Mötets öppnande


2 ) Utse sekreterare

Elisabet Juvet


3 ) Närvarande på mötet

Peter Löwenhielm, Anders Johnson, Marianne Krantz, Karin Zingmark, Elisabet Juvet


4 ) Val av justerare

Marianne Krantz


5 ) Godkännande av dagordning

Samtliga godkänner


6 ) Möteprotokoll Årsmöte 21/6-22

Peter mailar för styrelsens godkännande. 


7 ) Mötesfrågor


a ) Möte med kommunen 
Deltar på mötet 31/8-22

Peter L, Anders J, Marianne K, Karin Z, Patrik Z, Johan Fischer?

 
Karin kontaktade kommunen i egenskap av privatperson innan pandemin gällande badbrygga i 
södra Viggbyholm. Dålig respons under 2 års tid. Då Karin kontaktade kommunen igen efter 
årsmötet, startade dialog med Karl Johan Dufmats, konsult för kommunen. I media föregick 
debatter om uppförda bryggor/bryggrätt längs Drakskeppsvägens fastigheter. 

Karin, sedan årsmötet styrelsemedlem och därefter representant för Viggbyholms 
Villaägareförening, bjöd in politiker att diskutera frågan.

Följande deltar från kommunen:

Karl Johan Dufmats , konsult. 

Jan Bohman (Socialdemokrat)

Johan Algenon ordförande i statsbyggnadsnämnden (Moderat)

Mats Nordström, Vice ordförande i statsbyggnadsnämnden (Liberal)


Planering inför agendan med kommuen. Öppna för en dialog med kommunen gällande bryggor 
och fördela frågorna mellan deltagarna. 


Agenda från kommunen: 


A ) Hultinsk gåvobrev - säkerställa samma uppfattning/mål. Kan koppling göras till arbetet med 
detaljplanen? 


B ) Kort beskrivning av badbryggor Hägernäs, Kråkudden, Tornön, 

Frågor gällande planering av badbryggor. 


C ) Önskemål från Villaägareföreningen; skötsel, villkor och fler bryggor. 

Badbryggor lite längre ut. Två bryggor; en vid gamla ångbåtsbryggan, en vid gamla sågen. 
Motargument från kommunen: underhåll/skötsel. Finns ej budget. 


b) Kommunikation till medlemmarna 
Uppdatera hemsidan med årsmöteprotokoll.

Information från styrelsen och de frågor styrelsen driver. 




c ) Hantering av föreningens ekonomi 

Föreningen letar efter en kassör. Marcus Majola, som är ekonom kan vara en lämplig kandidat och 
tillfrågas av Elisabet om han vill ådra sig uppdraget. 

Estimerad arbetsmängd:

5-10 transaktion + medlemsavgifter som kan skrivas ut från banken. 


8 ) Övriga frågor 

Historik för Viggbyholm. Peter har varit i kontakt med en person som är intresserad och har själv 
dokumentation liggande som kan genomgås. Följer upp detta på nästa möte. 


Diskussion huruvida styrelsen samlar dokumentation gällande frågor som behandlas och 
mötesdokument. En digital plattform för styrelsearbete diskuteras. 


Nästa möte: 

6/9 kl 19.00 hos Karin Z, Granitvägen 20.


9 ) Mötets avslutande 


