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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i AFF
Arninge Företagareförening 10 Maj 2007.
Årsmötet inleddes med att Stig Hedlund, Marknadsansvarig på Arninge GK, berättade om olika
Spel- och sponsorpaket. Stig delade också ut en folder där man hittar priser för de olika
paketen, företagsgolf mm.
Stig Hedlund berättade också att klubben har lagt ner ca 1 milj. kronor på ombyggnad av bl.a.
restaurangen med nya kylrum och sopstation och det har också gjorts många förbättringar av
banan.
Därefter gick mötet in på dagordningens frågor enligt nedan.
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
Michaela Lönegren 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 Lars Troedsson och Åke Tungel att jämte ordförande justera protokollet.

§4

Mötets behöriga utlysande
Mötet var i god tid utlyst brevledes till samtliga medlemmar, dessutom utlagt på hemsidan
www.arninge.com. Mötet godkände mötet som behörigen utlyst.

§5

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

§6

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen från 2006 gicks igenom och godkändes av mötet.

§7

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för 2006 är sammanställd och allt är kontrollerat av en auktoriserad
revisor.
Tommy Evanth kunde meddela att föreningen har ett bra resultat.
Föreningens stora kostnader är i huvudsak Arninge Monumentet och kostnaden för
Skylift vid byte av lampor.
Eventuella frågor gällande revisionsberättelsen hänvisas till Tommy Evanth.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen 2006.

§9

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

§10 Fastställande av årsavgift
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 återvälja Jan Rundström 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:
Jan Rundström, JR Förvaltning AB
Anders Stark, Stark Telecom AB
Tommy Evanth, John Bruce AB
Michaela Lönegren, Klippotekets Fabrik AB
Reine Axelsson, Rörpartner AB
Cecilia Edvardsson, Klippotekets Fabrik AB
Kjell Levin, LMK Maskin AB
Suppleanter:
Ken Magnusson, Sörman&Partners AB
Lars Tungel, Åke Tungel Byggare AB
Mikael Westerback, K Rauta AB
Joakim Nyman, Folkhemmet AB
Adjungerad:
Åke Tungel, Åke Tungel Byggare 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 valberedning
Till valberedning för kommande verksamhetsår valdes föreslagna
Lars Troedsson, Klippoteket AB samt Börje Edvardsson, Arcona Försäkring AB.
§15 Projektredovisning
Mötet gick igenom redovisningen av årets projekt och godkände denna.

§16 Övriga frågor.
Fråga ställdes gällande Fiber. Jan Rundström meddelade att frågan är av intresse och
ber därför de som vill, komma med skriftliga förslag kring detta, så styrelsen kan se över det.
Ytterligare en fråga ställdes, gällande trafiksituationen som fortfarande inte är löst.
Frågan är ständigt återkommande då Arninge fortsätter att växa och utredning och
bevakning kring detta pågår hela tiden.
§17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade den formella delen av årsmötet
§18 Informationstavlorna i Arninge, Per Hybbinette från Sarrasso AB informerar
Sarrasso AB samarbetar med Arninge Företagare Förening om att sätta upp 3 stora
informationstavlor för Arninge-området. Detta planeras vara klart i mitten/slutet av augusti.
Per berättade vidare att tavlorna som är 8 m breda och 3 m höga kommer att profilera
Företagen i området. Detta kan ske med ex. en skylt som är 30 x 30 cm, det finns även en
mindre skylt med tillhörande utmärkning på kartan.
1 tavla kommer att placeras på Kundvägen, där den nuvarande tavlan ersätts.
1 tavla ersätts vid Arningevägen och 1 ny tavla kommer att sättas upp vid den nya
infarten från Norrtäljehållet.
Diskussioner förs även, om ytterligare 1 tavla ska sättas upp (ersättas) vid K-Rauta.
Ordförande Jan Rundström, föreslog att målet är att det bör finnas en informationstavla
vid varje infart. Per Hybbinette återkommer om det.
Kostnaden för medverkan på tavlan ligger runt ca 2400 -10000 kr.
Per Hybbinette kontaktar alla företag för mer information och eventuell medverkan.
Framledes vidareutvecklas foldern Arninge Information, som kommer ut 1 gång/år,
nu närmast efter semestern.
Där kommer man att kunna annonsera och även vara med, med reportage om sitt företag.
Detta kommer även att kunna göras på Hemsidan.
Styrelsen har beslutat att annonsering inte får ske på fram- och baksida av foldern
Foldern Arninge Information kommer att finnas tillgänglig i en box, vid varje tavla.
Det kommer också att göras utskick till i första hand 5-6000 företag i Kommunen,
därefter görs ev. utskick till Privatpersoner.
§19 Årsmötestalare Leif Gripenstam: ”Täby i allmänhet – Arninge i synnerhet”
Kommunstyrelsens ordförande i Täby, Leif Gripenstam inledde med att tala om
att tillståndet i Kommunen är gott, och att Täby har ett överskott på 117 miljoner kronor.
Täby är en väldigt arbetsam kommun, vilket visar sig bl.a. genom barnomsorgen där
97 % av alla barn i Täby ingår. Det kan därför vara lite svårt att hitta barnomsorgsplats
i Täby.
Leif berättar att Arninge-leden idag ägs av staten, som har dåligt med pengar.
Därför går TFAB in och betalar rondellen, vid Leverantörsvägen, som beräknas vara klar
nästa år.
Det byggs förövrigt många rondeller och inte minst pågår bygget för fullt med
Norrorts-leden som planeras att öppna september 2008.
Det har pratats om ett tidigare öppnande men detta kommer inte att ske med anledning
av att det då uppstår trafikkaos på bl.a. Bergtorpsvägen och Arningeleden.
Det skulle också medföra stora kostnader av ramper mm.

På mötet i fullmäktige (i veckan) beslutades att arbetet med Frösundavik AB fortlöper
och projekteringen vid Ullnabacken fortsätter enligt planerna.
Planerna avser en inomhus skidbacke och en längdskid-tunnel.
Det kommer också att byggas Hotell, Spa, Vattenpark, ca 600 st. time-share lägenheter,
Ett torg vid sjön med butiker och restaurang.
Man räknar med att första spadtaget kommer ske under denna mandatperiod,
förmodligen någon gång under 2009 och är en investering på ca 2 miljarder kronor.
Täby Kommun förväntas växa ca 20 % under 20 år och därför vill man bygga fler
bostäder, bl.a. i Arninge. Även Ullna projektet innefattar lägenheter nere vid sjön
och man strävar efter ett modernt tänkande där avståndet mellan företag och
bostäder/konsument minskar.
2 arkitektkontor har ritat på dessa projekt och Leif visade bilder där bl.a. allt öster om
Arninge-leden är tänkbart att bygga på.
Täby Kommun äger väldigt mycket mark vilket innebär att kommunen kan styra
utvecklingen och Arninge-området utvecklas hela tiden.
Statoil i Täby Centrum planerar att bygga 1 station vid Enhagsvägen och 1station vid
nuvarande Arninge rondellen. En ny rondell byggs vid Leverantörsvägen.
Tidigare har det talats om en kraftvärmeanläggning i Arninge. Förslag ligger att anläggningen
istället kommer att byggas vid Hagby (Tippen-området)
Hästverksamheten (Hägerneholm) är föreslagen att flyttas någon annanstans inom kommunen.
Man vill även exploatera området vid Jaktvillan, men då marken ägs av Douglas,
som inte vill sälja av någon mark, pågår hela tiden förhandlingar för att ändå kunna
utnyttja marken.
Rosenkälla byggs ut och även området kring Täby Centrum. Detta gynnar Arninge, då det
innebär att avstånden krymper.
Vidare berättade Leif Gripenstam om Kommunens planer med Roslagspilen.
– arbetar för en snabb pendeltågslinje, som byggs ut i etapper från Stockholm
via Solna, Danderyd, Täby Centrum, Arninge, Österåker vidare ut i Roslagen.
– Roslagsbanan ska fortsätta att rustas upp
– E18 byggas ut. (3 filer, vardera riktning)
Man pratar också om ett ev. bygge av en tunnel från Solna -> Täby Centrum ->
Arninge (vid Coop).
Det som finns, det finns och ska utvecklas fram till 2030, men fortsatt är det Roslagsbanan
som gäller och den planerar man att delvis bygga ut med ett dubbelspår.

Vid pennan:

Justeras:

……………………………………….
Michaela Lönegren

……………………………………….
Lars Troedsson

……………………………………….
Jan Rundström, Ordf.

……………………………………….
Åke Tungel

