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Sammanfattande Verksamhetsberättelse 2008 

Arninge Företagare Förening 
 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning  
 
Styrelse   Ordförande   Jan Rundström    JR Förvaltning AB 
    Vice Ordförande  Anders Stark   Stark Telecom AB 
    Sekreterare   Marie Linde Persson  K-rauta AB  
    Kassör   Tommy Evanth   Bruce AB. Joh 
    Övriga Ledamöter Kjell Lewin    LMK Markvårdsprodukter AB  
        Reine Axelsson   Rörpartner AB  
        Cecilia Troedsson- 

Edvardsson    Klippotekets Fabrik AB  
  
    Suppleanter Niclas Nordlander    Boetten Förvaltnings AB  
       Lars Tungel    Åke Tungel Byggare AB  
       Bo Ahlquist    JR Förvaltning AB  
       Ken Magnusson   Sörman & Partners KB  
 
    Adjungerade  Åke Tungel    Åke Tungel Byggare AB  
 

Förvaltningsberättelse  
Styrelsen har under året haft 5 st protokollförda sammanträden. Dessutom har föreningen / styrelsen haft 
ett flertal ej protokollförda möten med både kommunen samt privata företrädare och därvidlag aktivt 
bevakat Arninges intressen i ett övergripande perspektiv.  
 
Årsredovisning  
Antal medlemmar var per den 081231, 130 st företag av ca 200 aktiva företag i Arninge området.  
Allt fler större företag etablerar sig i Arninge och medlemsantalet är stabilt.  
Föreningens ekonomi är god.  
Det egna kapitalet och årets resultat redovisas i separat bilaga.  
 
Årets olika ärenden i korthet  
 
Trafikfrågor 
Området lider av trafikproblem både när det gäller parkering vid företag och på gator samt även att bilarna 
ej följer gällande hastighetsbegränsningar. Vidare är trafikfrågan vid Arningeleden & Leverantörsvägen och 
den sedan flera år planerade rondellen av stort intresse. Föreningen har tagit upp denna / dessa frågor 
såväl skriftligen som muntligen med såväl Gatuchefen som ett flertal företrädare på kommunen och 
aktualiserat frågan om dessa trafikproblem.  
Tyvärr sker det då dessa frågor fortfarande ej är lösta ett flertal olyckor. 
 
Informationstavlor vid infarterna till Arninge  
De flesta informationstavlorna är på plats sedan tidigare och föreningen håller på att utvärdera om det skall 
investeras i ytterligare en vid Hägerneholms infarten. De tre nuvarande underhålls och uppdateras via 
föreningens samarbetspartner Sarrasso AB.  
 
 
 
 
 



 
Arninge Information  
Ny uppdaterad informationsbroschyr har tagits fram för ”Arninge nu och i framtiden”. Vidare har hemsidan 
www.arninge.com uppdaterats med aktuell information och protokoll från styrelsemöten.   
 
Arninge Masten vid E 18 
Översyn om underhåll och eventuellt att investera i en ny för det ”nya Arninge” har diskuterats. 
Nuvarande mast är nu efter flera år i tjänst, i underhållsbehov och tar mycket ström.   
Denna fråga kommer att prioriteras under kommande verksamhetsår. 
 
Bevakning och tillsyn  
På grund av en tendens av ökning på skador, bl a inbrott, har föreningen haft kontakt och träff med våra 
bevakningsbolag och föreningen bevakar frågan och följer utvecklingen av framförallt inbrott, styrelsen har  
tidigare engagerat sig i ”Arningemodellen ” dvs att visuellt hjälpa till med områdets bevakning såväl kvälls 
som nattetid - om problemen eskalerar kan detta återigen bli aktuellt. 
 
Områdesskötsel   
Områdets ständigt växande attraktionskraft skapar ett ständigt ökat behov av skötsel och tillsyn av såväl 
kommunens markentreprenör som enskilda fastighetsägare, styrelsen har vid ett flertal tillfällen påpekat 
synpunkter och önskemål till samtliga inblandade samt även till Svevia som ansvarar för Arningeleden och 
dess rondell som leder in till Arninge C. Detta med varierande framgång - tyvärr så ligger Arninge trots sin 
storlek vad avser företag och arbetsillfällen i Kommunen fortfarande sist på skötsellistan, här avses tillika 
sandsopning av områdets gator och vägar. Det är vår förhoppning att detta omprioriteras. 
” Vildskyltningen” åtgärdas nu med jämna mellanrum från kommunens entreprenör och uppsamlade skyltar 
sparas enligt utsago ca 14 dagar innan de kastas. 
Skötsel av gräsytor, diken etc utanför fastighetsmark mot väg åligger kommunen, ett flertal fastighetsägare 
har på egen bekostnad för områdets bästa utfört detta – vilket styrelsen är mkt tacksamma för. 
 
 
Övriga områden 
Kommunen arbetar f.n med en ny översiktsplan som kan studeras på kommunens hemsida, då stora  
ändringar föreslås hänvisar styrelsen här till kommunen hemsida.  
 
 
 
Vid pennan  
 
 
Ken Magnusson   
 
 
       

     


