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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2014-2015 !!
Föreningen har under året haft följande styrelse:  !
Ordförande Mats Thörnelöf 
Vice ordf Rufus Ekberg  
Kassör Fredrik Öst 
Sekreterare Anna Ahlsén-Hernek  !
Sektionsansvariga:  
Informationssektionen  Anders Wirström och Mats Ahlsén 
Skogssektionen  Rickard Blom   
Fiskesektionen  Staffan Lund 
Trafiksektionen  Leif Johannesson  !
Julaktivitet: Familjerna Malmer/Rambe 
Valborg: Åsa Ekberg eldningsansvarig, fam Rambe fiskdamm, Örjan Sandahl sången  
Kräftskivan: Styrelsen  !
Raija Strömberg har varit föreningens revisor och Jenny Kölzow revisorsuppleant.  
Valberedning Tomas Holm  !
Verksamhet under året:  
*Tack vare många goda enskilda arbetsinsatser av föreningsmedlemmar genomfördes 
sedvanlig kräftskiva i augusti, ordnades trivsamt julmys i advent samt  en välbesökt 
valborgsbrasa på Hortusberget, i år dessutom med poängpromenad. 

*Styrelsen har sammanträtt 6 gånger. Dessutom har arbetsgruppen för ”Nacka bygger 
stad” genomfört möten tillsammans med delar av styrelsen. 

*Styrelsen har tillsammans med nämnda arbetsgrupp arbetat opinionsbildande och bl a inbjudit 
till och genomfört ett välbesökt informationsmöte om Nacka kommuns byggplaner där även 
kommunens representant deltog. Styrelsen och arbetsgruppen har också formulerat ett yttrande 
om den del av byggplanen som gäller Lillängen,  med en begäran om att inte bygga bostäder i 
Lillängsskogen. Kommunen ändrade sin ursprungliga plan.  !
*Föreningens hemsida har uppdaterats löpande med info om bl a Nacka bygger stad. Alla 
hushåll har på sedvanligt sätt fått inbjudningar till kräftskiva, valborgsfirande, årsmöte 
och det extra informationsmötet i januari.  

*Under året har föreningen haft 61 (!) betalande medlemmar, en nedgång från 135 
betalande i fjol. Medlemstäckningen har gått ner från 84% till 38 %. En förklaring kan 
vara att vi ersatte inbetalningskortet med en uppmaning att betala till föreningens pg. 

*Föreningen gjorde ett underskott under gångna räkenskapsåret på 3517 kronor, 
framförallt för att så många hushåll inte betalat medlemsavgiften. Föreningens 
tillgångar uppgår till 52 110 kr. 
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Verksamhetsrapport trafiksektionen 

Två planteringslådor i dåligt skick finns vid fotbollsplanen vid Lillängsvägen. För närvarande 
bedöms de inte behövas. Trafikrytmen på Lillängsvägen är långsam och hastighetsbegränsningen 
respekteras.  

Sektionen har bevakat följande informationsmöten den 18 februari om T-banans sträckning och 
uppgångar  Saltsjöbanan och den 4 mars om  Saltsjöbanans upprustning 

/Leif Johannesson  

Verksamhetsrapport ”Nacka bygger stad” 

Kontakt har etablerats med kommunen genom strategidirektören Klara Palmborg-Broryd. 

Arbetsgruppen träffades 11 december och beslöt att kalla till ett medlemsmöte 8 januari på 
vilket kommun stod för lokal och information. Mötet var välbesökt av ca 30 personer. 

/Leif Johannesson  

Rapporter  från ansvariga för olika trivselengagemang:  

Julmys hölls traditionsenligt i början av december på Lillängsplan arrangerat av familjerna 
Malmer/Rambe. Det var bra uppslutning och trevlig samvaro kring glögg, lussekatter och 
pepparkakor. Eftersom tomten befann sig på annat ort delades barnens julklappar ut med hjälp 
av julfiskdamm och en lillnisse. 

Valborgsbrasan hade ovanligt många besökare eftersom ”vår” brasa fanns med i kommunens 
annons. ”  

Åsa Ekberg-Österdahl ansvarade för Valborgsbrasan och familjen Rambe höll i barnaktiviteten, en 
mycket välbesökt fiskdamm som ca 100 barn fiskade i. En lärdom är att köpa mer godispåsar än 
tidigare om kommunen fortsätter gå ut med information om brasan.  En annan lärdom är att vara 
fler eldningsansvariga som kan dela på arbetet, eller ta kontakt med en BRF i Järla sjö.  

Skogssektionen  

Ansvarig för skogsfrågor har under verksamhetsåret varit Rikard Blom. Under året har inga stora 
skogsfrågor avhandlats. /Rikard Blom  

Informationssektionen  

Aktiva i sektionen har under verksamhetsåret varit Anders Wirström och Mats Ahlsén.Under året 
har gruppen på sedvanligt sätt tagit fram inbjudningar till Valborgsfirande, kräftskiva och 
årsmöte. Inbjudningarna har sedan delats ut till alla hushåll.  

Diskussionerna om Nackas stadsbyggnadsplaner krävde ytterligare information och inbjudan till 
kommunens informationsmöte. Informationssektionen tog fram och delade ut den informationen.  

Egnahemsföreningens hemsida har också under året hållits uppdaterad med information om 
Nacka bygger stad, om grannsamverkan mot brott, om styrelsens möte och om andra händelser 
av allmänt intresse.   /Anders Wirström Mats Ahlsén 

Fiskerapport bifogas efter avslutat kräftfiske /Staffan Lund 


