Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009-2010
Medlemsantal
Antalet medlemmar har under året varit 228.
Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för året har varit oförändrad med 150 kr.
Styrelsen
Styrelsen har bestått av fem ordinarie medlemmar och två ersättare. Ordinarie har varit
Gunnar Häger (ordförande), AnnaCarin Carlén (vice ordförande), Linda Johansen (kassör),
Kristina Gunnarsdotter (sekreterare) och Anne-Marie Melander (vice sekreterare). Ersättare
har varit: Gustaf Brunius och Mats Wilhelmsson.
Övriga funktionärer
Materialförvaltare har varit vakant, valberedning har varit Andreas Gretander
(sammankallande) och Mikael Collin, revisor Frank Waltersson och revisorssuppleant Leif
Lagerkvist.
Enligt beslut på förra årsmötet har styrelsen haft hjälp av en arvoderad aktivitetsgrupp där
Lisa Braf varit sammankallande. Övriga i gruppen har varit Kerstin Gebert, Sigbritt Pilblad
och Andreas Gretander. Erfarenheterna av arrangemanget med en aktivitetsgrupp har varit
mycket goda.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft fyra möten under verksamhetsåret. Aktivitetsgruppen har deltagit i de
punkter som behandlat planering av aktiviteter. Styrelsearbetet har också effektiviserats
genom att flera frågor avhandlats och beslutats via e-post (per capsulam).
Årsmötet 2009
Årsmötet hölls torsdagen den 28 november 2009 i Spånga Folkan med ett 30-tal medlemmar.
Nils Ringstedt från Bromma hembygdsförening berättade om Enebys tidiga historia.
Efter årsmötesförhandlingarna som leddes av Gustaf Brunius bjöds deltagarna på kaffe med
smörgåstårta.
Grannsamverkan och Grannstöd
Samverkan mot brott har en lång tradition i Eneby. Grannsamverkan är en metod för att
motarbeta brottsligheten och öka tryggheten i ett bostadsområde. Forskning visar att
grannsamverkan ger goda resultat.
Eneby är indelat i åtta block varav ett för närvarande saknar blockchef. Närpolisen skickar ett
nyhetsbrev som publiceras på föreningens hemsida. Från i år bidrar också föreningen
ekonomiskt till Grannstöd Bromma, en vidareutveckling av Grannsamverkan. Verksamheten
innebär att frivilliga kör runt i Bromma 4 timmar varje vardag för att observera och rapportera
behov av insatser.

Trafikfrågor
Med anledning av en remiss från SL om arbetet med tvärbanans förlängning till Kista har
föreningen skickat en skrivelse till SL. Föreningen förordar att hållplatsen för tvärbanan
placeras nära Bällstavägen, så att resenärer med buss 113 lätt kan byta till tvärbanan.
En skrivelse har gått till Stockholms stad angående bilar som körs på gång- och cykelvägen
mellan Vinbärsvägen och Spångavägen. Tidigare fanns en bom, som togs bort i samband med
att ett bullerplank sattes upp vid Spångavägen. I skrivelsen krävs att en ny bom sätts upp.
Föreningen har hos Stockholm stad bett om en trafikmätning på Doktor Abrahams väg,
Kyrkoherdevägen och Enebyvägen. Svar har kommit att en sådan mätning är planerad, men
utan fastställd tidpunkt.
Materielförvaltare
Styrelsen har i uppdrag att försöka lösa frågan att hitta en ny materielförvaltare. Olika förslag
har prövats, men posten är fortfarande vakant och sakerna finns utspridda hos
styrelsemedlemmar och andra boende i området.
Utlåningsmateriel
Föreningen står utan materielförvaltare och sakerna finns enligt följande:
Avloppsrensare, liten och stor
Gunnar Häger
Betongvält
Anne-Marie Melander
Bord, hopfällbara, 2 plus 1 tapetbord
Sigbritt Pilblad
Häcksax, elektrisk
Gunnar Häger
Kompostkvarn
Kristina Gunnarsdotter
Korvlåda, elektrisk
Anne-Marie Melander
Märkapparat för stöldbegärligt gods, 2 st
Mikael Collin
Partytält, 2 st
Kristina Gunnarsdotter
Sopsäckshållare, 2 st
Anne-Marie Melander
Stege i aluminium, 5-10 m
Mikael Collin
Släpkärra
Hos Peter Bergström på Dr Abrahams väg 110, tel 37 22 47, finns en släpkärra som alla
medlemmar får låna utan kostnad. Släpet ska lämnas tillbaka i oskadat och städat skick. Släpet
har nyttjats väl under året.
Hemsida
Föreningen har en hemsida, www.eneby-bromma.se
Den innehåller kontaktuppgifter, information om olika evenemang, historik, information från
polisen om grannsamverkan mot brott med mera. Det finns också en anslagstavla där
medlemmarna fritt kan annonsera tjänster etc.
Aktiviteter under verksamhetsåret
Vid årsmötet berättade Nils Ringstedt från Bromma hembygdsförening om Enebys tidiga
historia.
Nyårsfirandet genomfördes av Bromma kyrkas villaägareförening med fackeltåg till
klockstapeln.
Söndagen den 7 mars var det skridskoåkning och korvgrillning på bollplanen i strålande sol.

Vid en vandring i området 21 april visade Nils Ringstedt intresserade medlemmar de
fornlämningar som finns bevarade i Eneby.
Valborg firades traditionsenligt på ängen nedanför Eneby med brasa, lotterier och försäljning
av korv, kaffe och godsaker. SAS-kören sjöng in våren.
Midsommar firades vid Bromma kyrka. Arrangemanget ordnades av Bromma kyrkas
villaägareförening.
Enebydagen genomfördes den 4 september på ängen vid Enebyvägen, med loppis och annan
försäljning. En trollkarl underhöll och barnen kunde rida eller åka vagn efter ett par ponnyer.
Enebydagen avslutades på kvällen med en gemensam grillfest. Drygt 125 personer besökte de
olika aktiviteterna.
Till Norra Ängbys Äppelsöndag i oktober var även Enebybor välkomna att delta.

Ekonomisk redogörelse
BALANSRAPPORT PER 2010-09-30

RESULTATRAPPORT 2009-10-01--2010-09-30

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa
Bank
Summa Omsättningstillgångar

813
156
71 518
72 487

Anläggningstillgångar
Inventarier
Värdeminskning inventarier
Summa Anläggningstillgångar

41 682
-41 682
0

SUMMA TILLGÅNGAR

72 487

SKULDER & EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER

-1 600
-1 600

EGET KAPITAL
Eget Kapital
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL

-78 600
7 713
-70 887

SUMMA SKULDER & EGET
KAPITAL

-72 487

September 2010
Styrelsen

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Ränteintäkter
Valborgsintäkter
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Övriga engagemang
Årsmöte
Valborg
Grannstöd Bromma
Släpvagn
Webbsida
Trycksaker
Bankavgifter
Arvoden
SUMMA KOSTNADER
ÅRETS RESULTAT

UTFALL
34 200
288
4 449
620
39 557

BUDGET
35 000
200
4 000
0
39 200

-10 739
-4 652
-13 497
-1 000
-5 015
-230
-1 680
-465
-9 992
-47 270

-10 000
-4 000
-9 500
0
-3 000
-2 000
-3 000
-500
-10 000
- 42 000

-7 713

-2 800

