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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i AFF
Arninge Företagarförening 19 maj 2011.
Mötet öppnande
Ordförande Jan Rundström öppnade årsmötet.
§1

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet beslutade välja Jan Rundström till ordförande för sammanträdet och Marie Linde Persson
valdes till sekreterare.

§2

Fastställande av röstlängd
Mötet enades om att godkänna närvarolistan som röstlängd. Denna skall också biläggas
protokollet.

§3

Val av två justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet
Mötet utsåg Ken Magnusson och Niclas Nordlander att jämte ordförande justera protokollet.
.

§4

Mötets behöriga utlysande
Mötet var i god tid utlyst brevledes till samtliga medlemmar och samtliga företag i området.
Mötet godkände mötet som behörigen utlyst.

§5

Fastställande av föredragningslista/dagordning
Mötet godkände föredragningslistan i sin helhet.

§6

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen från 2010 gicks igenom och godkändes av mötet.

§7

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen från 2010 är sammanställd och allt är kontrollerat av en auktoriserad
revisor.
Tommy Evanth kunde meddela att föreningen har ett bra resultat.
Eventuella frågor gällande revisionsberättelsen hänvisas till Tommy Evanth.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen 2010.

§9

Fastställande av arvoden
Mötet beslutade godkänna förslaget om oförändrade arvoden för Styrelseledamöterna och
därmed kvarstår ersättningen med 2 500 kr till ordförande samt 2 000 kr vardera till sekreterare
och kassör.

§10 Fastställande av årsavgiften
Det beslutades att årsavgiften kvarstår som tidigare, 10 kr medlemsavgift och 490 kr
serviceavgift, den totala årsavgiften är alltså 500 kr.

§11

Val av styrelseordförande
Mötet beslutade följa valberedningens förslag att välja Niclas Nordlander som
styrelseordförande.

§12

Val av styrelseledamöter (min 6 st.), samt styrelsesuppleanter (min 4 st.)
Mötet enades om att välja valberedningens föreslagna sammantaget enl. följande:
Ledamöter:
Niclas Nordlander, Boetten AB
Ken Magnusson, Sörman & partners AB
Anders Stark, Stark Telecom AB
Tommy Evanth, Joh. Bruce AB
Marie Linde Persson, K-rauta AB
Cecilia Edvardsson, Klippotekets Fabrik AB
Lars Tungel, Åke Tungel Byggare AB
Suppleanter:
Reine Axelsson, Rörpartner AB
Clemens Lindquist, Kvik Kök
Adjungerade:
Jan Rundström, JR Förvaltning AB

§13 Val av två revisorer
För kommande verksamhetsår valdes Claes Sjödin, Öhrling, Coopers & Lybrand Ab samt
Katarina Tungel, Åke Tungel Byggare AB, till revisorer.
§14 Val av två medlemmar att utgöra valberedningen
Till valberedningen för kommande verksamhetsår valdes föreslagna Lars Troedsson,
Klippoteket AB samt Börje Edvardsson, Arcona Försäkring AB
§15 Övriga frågor
Fråga ställdes gällande söksidan
§16 Mötets avslutande
Ordförande avslutade den formella delen av årsmötet.
§17 Årsmötestalare Kristina Eineborg
Täby kommuns Näringslivschef, Kristina Eineborg inledde med att efter valet i höstas leds Täby
av en ny politisk majoritet och i det alliansprogrammet som tagits fram är det stort fokus på
tillväxtfrågor och infrastrukturen.
Kristina berättade även att Gripsvallsområdet skjuts på framtiden. Det är viktigt att behålla
Täbys grönområden och målsättningen är att bevara halva kommunen grön.
Fokus ligger på Täby Centrum och arbetet löper på enligt tidsplan. Västra Roslags-Näsby är ett
av de stora utbyggnadsområdena. På den nuvarande kommunhustomten skapas det
förutsättningar för 600-800 bostäder och en arkitekttävling pågår om områdets utformning.
Täby Galopp är sålt till JM och Skanska Nya Hem och på galoppfältet planeras för på sikt ca
4000 bostäder.
En ny kommuntidning, Estrid, har distribuerats till samtliga företag och hushåll i Täby, tidningen
kommer ut 3 gånger under 2011. Tidningen innehåller endast information och ingen reklam.
Täby badhus är utdömt och det kommer att byggas ett nytt, dock är inte platsen bestämd i
dagsläget.
Arninge; Detaljplan som är klar är nordvästra Arninge mellan Ullnasjön och Hägerneholm och
utgör den första etappen av Arningeområdet som på sikt ska innehålla ca 3000 bostäder.
Detaljplanen möjliggör byggande av ca 700 nya bostäder.
Hägerneholmskvarteren i Arninge utgör den andra etappen i omvandlingen av Arninge-Ullna.
Här planers bebyggelse i form av bostäder samt lokaler för kontor. Tidigast möjliga byggstart
under 2013. Kristina Eineborg vill gärna ha input/förslag på området.
.

Kristina Eineborg presenterade även planerna för trafiksituationen i området.
Ny kommunikationsaxel blir vid Måttbandsvägen/Mätslingan
I korsningen Arningevägen och Leverantörsvägen planeras ny cirkulationsplats. Beräknas
påbörjas tidigast 2014.
Arbetet med resecentrum i anslutning till E18 fortskrider enligt planer och beräknas vara
klart 2016/2017.
Den tillfälliga rondellen Arningevägen/Roslagsvägen kommer att bli en riktig rondell.
Kristina tar med frågan angående att göra en utfyllnad 2 filar vid utfarten Leverantörsvägen
mot Arningevägen.
Fråga ställdes angående snöhanteringen, ny markanvisning behövs inför säsong
2011/2012, förslag var området på högra sidan vid Ullnavägen. Kristina tar med sig frågan.

Vid protokollet
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