
Protokoll  Styrelsemöte LILLÄNGENS EGNAHEMSFÖRENING 
Torsdag 2 oktober 2014 kl 19.00 
hos Mats Thörnelöf på Moränvägen 

Närvarande: Mats Thörnelöf, Rufus Ekberg, Anna Ahlsén-Hernek, Mats 
Ahlsén, Anders Wirström, Leif Johannesson, Anna Rambe, Anders 
Edelgren, Åsa Westberg, Ninette Edelgren, Karin Jakobsson, 

1. Mötet öppnat

2. Kontaktuppgifter korrigerades och kompletterades, kommer att 
mejlas ut till alla berörda. 

3. Arbetsgruppen för ”Nacka bygger stad”: Sammankallande Leif J 
informerade om läget just nu. Det enda område i Lillängen som finns 
med som ”utredningsområde” är Hortus-berget, i övrigt berörs varken 
Lillängen eller Storängen.  Mer information finns på hemsidan.  Leif J 
har kontakt med kommunens projektansvarige (Sven Andersson) och 
informeras fortlöpande.   Leif J är sammankallande i föreningens 
arbetsgrupp och kommer att kalla de andra i gruppen till möte. Längre 
fram blir det också aktuellt med ett medlemsmöte där vi t ex bjuder in 
någon från kommunen. 
Anders påminde om att föreningen har varit med och påverkat 
byggplaner förut. När Järla Sjö skulle byggas var tanken från början att  
bygga betydligt större och högre än vad det sen blev, föreningens 
arbete då gjorde skillnad. Läs mer om det  på Lillängens fb-sida. 

3. Suppleanter: Styrelsen består nu av fyra personer (ordf, vice ordf, 
kassör och sekreterare) men saknar suppleanter.  Sektionsansvariga 
ingår inte i styrelsen. Däremot får de alltid kallelse och är alltså 
välkomna men har ingen beslutsrätt eller rösträtt på styrelsemötet. 
Mötet diskuterade förslaget att sektionsansvariga också ska vara 
suppleanter enligt modellen nedan : 



*Fiske- Skogs- och Bryggsektionerna  utser en av sina 
sammankallande ( dvs antingen Staffan Lund, Rikard Blom eller Karin 
Jakobsson) 

*Trivselsektionen utser en av sina aktivitetsansvariga till 
styrelsesuppleant (  Åsa Westberg Valborgselden, Ninette Edelgren 
Lillängsloppet, Anna Rambe eller Josefin Svensson Julmarknaden, ) 

*Trafiksektionen och arbetsgruppen för Nacka bygger stad utser en 
person inom sig. (Trafiksektionen består av Leif Johannesson och 
Tomas Holm. Arbetsgruppen för Nacka stad består av Leif 
Johannesson, Anna och Lars Rambe, Ninette och Anders Edelgren 
samt  Inger Nordlund) 

*Informationssektionen utser en inom sig (Mats Ahlsén och Anders 
Wirström) 

4. Valberedning. Föreningen har just nu ingen valberedning eftersom 
Anna R avsagt sig uppdraget. Beslutade mötet att sektionerna, enligt 
uppdelningen i punkt 3, föreslår en ledamot var till valberedningen, till 
nästa styrelsemöte.  Då bör vi alltså ha ett förslag till en valberedning 
med fyra personer. 

5. Fråga från årsmötet: Vill föreningen köpa byggnadsställningar av 
Inger Nordlund? Beslutade mötet att föreningen tackar nej till 
erbjudandet. 

6. Beslutades att vi sammanställer ett informationsbrev med 
uppmaning att betala årsavgiften, som ska delas ut i brevlådorna i 
området. Info-sektionen gör brevet och hämtar in nödvändiga uppgifter 
från kassör och aktivitetsansvariga. 

7. Föreningens brygga vid Järla Sjöväg behöver renoveras eller bytas 
ut.  Ett förslag är att ersätta den sämsta delen av nuvarande bryggan 
med en liten sjösättningsramp. Kommunens enda villkor för vår brygga 
är att bryggplatserna ska vara öppna för alla. 
Karin Jakobsson (Bryggsektionen) undersöker kostnader, 
arbetsinsatser osv för en ny brygga och kommer med ett förslag. Karin 
tar också kontakt med bryggansvariga i Järla Sjö för ev samarbete.  
Finns det redan styrelsebeslut om pengar avsatta till ny brygga? 
Styrelsen kollar gamla protokoll. 



8. Ägaren till domänen för hemsidan är Ulf Kölzow.  Bör övertas av 
någon annan. Ordföranden talar med Ulf om det. 

9. Nästa styrelsemöte blir torsdag den 20 november  hos Rufus Ekberg 
på Lavalvägen 8. 

10. Mötet avslutat 

Vid protokollet 

Anna Ahlsén-Hernek 


