Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011
Medlemsantal
Antalet medlemmar har under året varit 218.
Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för året har varit oförändrad, 150 kr.
Styrelsen
Styrelsen har bestått av fem ordinarie medlemmar och två ersättare. Ordinarie har varit
AnnaCarin Carlén (ordförande), Gustaf Brunius (vice ordförande), Linda Johansen (kassör),
Kristina Gunnarsdotter (sekreterare) och Mats Wilhelmsson (vice sekreterare). Ersättare har
varit: Kerstin Gebert (även med i aktivitetsgruppen) och Mikael Skoog.
Övriga funktionärer
Materialförvaltare har varit vakant, valberedning har varit Anne-Marie Melander
(sammankallande) och Gunnar Häger, revisor Frank Waltersson och revisorssuppleant Leif
Lagerkvist.
För andra året har styrelsen haft hjälp av en aktivitetsgrupp där Lisa Braf varit
sammankallande. Övriga i gruppen har varit Kerstin Gebert (även styrelsesuppleant), Sigbritt
Pilblad och Andreas Gretander. Erfarenheterna av arrangemanget med en aktivitetsgrupp har
varit mycket goda.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft fem 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 2010
Årsmötet hölls tisdagen den 16 november 2010 i Beckombergaskolans matsal med ett 20-tal
medlemmar. Krisjanis Zemgals berättar om Grannsamverkan och Grannstödsbilen och vad
man bör tänka på för att skydda sitt hem från inbrott.
Efter årsmötesförhandlingarna som leddes av Bengt Kaspár bjöds deltagarna på smörgåstårta
och kaffe.
Samverkan med Bromma Kyrkas villaägarförening
Styrelsen har fört samtal med Bromma kyrkas styrelse om ett utökat samarbete och eventuellt
samgående. Styrelsen tror att föreningen skulle gynnas av ett större medlemsunderlag, dels för
de arrangemang som ordnas, dels för att underlätta rekrytering av styrelsemedlemmar.
Grannsamverkan och Grannstöd
Samverkan mot brott har en lång tradition i Eneby. Grannsamverkan motverkar brottsligheten
och ökar tryggheten i bostadsområden. Eneby är indelat i åtta block varav ett för närvarande
saknar blockchef.
Föreningen bidrar 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
Smittrafiken av bilar på gång- och cykelvägen mellan Vinbärsvägen och Spångavägen har
minskat. Bommen som togs bort i samband med att bullerplank sattes upp vid Spångavägen
kommer att ersättas av en annan form av trafikhinder.
Den trafikmätning på Doktor Abrahams väg, Kyrkoherdevägen och Enebyvägen som
Trafikkontoret utlovat har ännu inte genomförts.
Materielförvaltare
Materielförvaltare saknas sedan flera år och sakerna finns fortfarande utspridda hos
styrelsemedlemmar och andra boende i området. Eftersom utlåningsverksamheten inte är
omfattande så detta fungerar hjälpligt.
Utlåningsmateriel
Föreningen står utan materielförvaltare och sakerna finns enligt följande:
Betongvält
Bord, hopfällbara, 2 plus 1 tapetbord
Häcksax, elektrisk
Kompostkvarn
Korvlåda, elektrisk
Märkapparat för stöldbegärligt gods, 2 st
Partytält, 2 st
Sopsäckshållare, 2 st
Stege i aluminium, 5-10 m

Mikael Skoog
Sigbritt Pilblad
Gunnar Häger
Kristina Gunnarsdotter
Andreas Gretander
Mikael Collin
Kristina Gunnarsdotter
Kristina Gunnarsdotter
Anne-Marie Melander

Släpkärra
Hos Peter Bergström på Dr Abrahams väg 110, tel 37 22 47, finns en släpkärra som alla
medlemmar får låna mot en avgift på 50 kr. 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 och bilder från olika evenemang, historik
med mera. Det finns också en anslagstavla där medlemmarna fritt kan annonsera tjänster etc.
Aktiviteter under verksamhetsåret
Vid årsmötet berättade Krisjanis Zemgals om Grannsamverkan och Grannstödsbilen och vad
man bör tänka på för att skydda sitt hem från inbrott.
Nyårsfirandet genomfördes av Bromma kyrkas villaägareförening med fackeltåg till
klockstapeln.
Söndagen den 6 mars var det skridskoåkning och korvgrillning på bollplanen i strålande sol.
Lördagen den 21 maj ledde den tidigare Enebybon Bengt Jansin en uppskattad
områdesvandring som startade vid ICA och avslutades vid fornborgen på Krusbärsvägen.
För cirka 20 deltagare berättade han om stort och smått, från forntid och nutid 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 27 augusti på ängen vid Enebyvägen, med loppis och annan
försäljning, tipspromenad och en trollkarl som roade främst barnen. Dagen avslutades med en
gemensam grillfest. Ett 50-tal personer deltog.
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BALANSRAPPORT PER 2011-09-30

RESULTATRAPPORT 2010-10-01--2011-09-30

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa
Bank
Summa Omsättningstillgångar

407
236
83 584
84 226

Anläggningstillgångar
Inventarier
Värdeminskning inventarier
Summa Anläggningstillgångar

41 682
-41 682
0

SUMMA TILLGÅNGAR

84 226

SKULDER & EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER

-14 864
-14 864

EGET KAPITAL
Eget Kapital
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL

-70 887
1 525
-69 362

SUMMA SKULDER & EGET
KAPITAL

-84 226

Oktober 2011
Styrelsen

styrelsen@eneby-bromma.se
www.eneby-bromma.se

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

UTFALL
32 700
365
3 430
2 390
38 885

BUDGET
35 000
200
4 000
0
39 200

-2 711
-2 294
-14 092
-1 639
-406
-9 327
-450
-9 491
-40 410
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