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Vid årets stämma fick vi äntli-
gen träffas igen efter två år med 
poströstestämmor. Jätteroligt att 
träffa alla. Förutom sedvanliga 
årsmötesförhandlingar passade vi 
på att informera om några projekt 
som kändes angeläget att sprida 
mera insikt i, såsom uppföljning 
av bergvärmeprojektet, status på 
våra skyddsrum, vad vi planerar 
att göra utanför 89:ans port samt 
konstverket vid ingången till äldre-
boendet. 
Apropå styrelse. Årets valbered-
ningsarbete för att hitta en ny 
styrelse har varit lite motigt. Några 
av våra uppskattade ledamöter 
har valt att sluta i styrelsen och 
vi har fått in en ny ledamot. Dock 
är det fortfarande två vakanta 
platser. Men intresset har varit 
svalt för att fylla alla platserna. Det 
är viktigt att komma ihåg att en 
bostadsrättsförening är en kol-
lektiv boendeform som kräver en 
styrelse. Vi har således ett gemen-
samt ansvar för att vår förening 
lever upp till de krav som ställs på 
bostadsrättsföreningar. Förutom 
att det ligger i allas vårt intresse 
att föreningen sköts på ett bra 
och korrekt sätt. Det gynnar oss 
alla. Nu fortsätter valberedningen 
arbetet med att försöka fylla de 
två återstående platserna. Kan du 
tänka dig att ställa upp i styrelsen, 
hör då av dig till valberedningen 
eller styrelsen. Det är naturligtvis 
en del arbete förknippat med ett 
styrelseuppdrag, men det är också 
väldigt stimulerande och lärorikt.
När detta skrivs skiner solen ute, 
häggen blommar för fullt och 
prognosen är 20 grader. Här-
omdagen kom jag gående från 
Brommaplan och svängde in vid 
vår gästparkering. Jag slogs av 
färgprakten i träden och buskarna 
som just slagit ut. Det är en härlig 
tid som ligger framför oss. Och det 
är med tillförsikt vi tar oss an det 
nya verksamhetsåret.

Ludwig Hedlund, ordföranden

I blickfånget

Årets föreningsstämma, den 24:e i 
föreningens historia, hölls månda-
gen den 2 maj i föreningslokalen 

Gullvivan. 46 röstberättigade med-
lemmar och totalt 53 medlemmar var 
närvarande. Att ses »på riktigt« efter två 
årsstämmor med enbart poströstning 
uppskattades väldigt. 

Ordförnanden Ludwig Hedlund hälsa-
de alla välkomna och öppnade stämman. 
Som stämmoordförande agerade Göran 
Olsson, Bostadsrätternas f.d. VD, och 
Göran Lind utsågs till protokollförare.

Hela stämmoprotokollet kommer att 
vara uppsatt på anslagstavlan i port 91 för 
alla som vill läsa detaljerna.

Ludwig Hedlund och Viera Larsson 
presenterande styrelsens verksamhet för 
2021. CG Ingemarsson svarade för den 
ekonomiska redogörelsen. Örjan Grape, 
Jan Ekhult och Mikael Porsklint, som in-
går i Driftgruppen, redogjorde för drift- 
och underhållsarbeten under år 2021 och 
om planer för 2022. Det är mycket som 
händer i vår förening på alla områden.

Stämman beviljade styrelsen ansvars-
frihet. 

VALEN Stämman godkände omval av 
Ludwig Hedlund som ordförande. Örjan 
Grape, Jan Ekhult och Viera Larsson 
omvaldes till ordinarie ledamöter. Kjell 
Jonevret valdes ny suppleant.

Stämman godkände att styrelsen ska 
bestå av 5 ordinarie ledamöter och två 
suppleanter och att den ska få adjungera 

utomstående expertis vid behov. Därmed 
godkände stämman att det i styrelsen 
tillfälligt finns två vakanser. Den nya 
styrelsen kan komma att be valbered-
ningen att föreslå nya namn. En extra 
stämma kommer efteråt att ta ställning 
till förslaget. 

Alla våra trivselvärdar valdes om.
Stämman beslutade att valberedningen 

ska bestå av Mia Peronius, Tove Stenbeck 
(sammankallande), Gunilla Lundin, Eva-
Karin Lennartsson Åström och Gunlög 
Sundberg.

AVSLUTNING Ordförande Ludwig Hedlund 
tackade stämmoordföranden Göran 
Olsson och tackade med blommor de 
avgående styrelsemedlemmarna CG 
Ingemarsson, Mikael Porsklint, Lovisa 
Söderberg och Lotta Keeleste. Chris-
ter Bergheden och Kenneth Engdahl, 
avgående från valberedningen, fick också 
blommor som tack för sitt arbete.

Efter den formella delen av stämman 
fortsatte presentationerna om aktu-
ella föreningsfrågor. Ludwig Hedlund 
presenterade resultat från bergvärmepro-
jektet, Göran Lind informerade om våra 
skyddsrum, Mikael Porsklint berättade 
om den pågående upprustningen av 
miljön vid entré 89 och Viera Larsson 
informerade om arbetet med restaure-
ringen av en utomhusrelief vid entrén till 
Vardaga. 

Många medlemmar visade efteråt sin 
uppskattning av stämmans arrangemang.
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VÅRA TRIVSELVÄRDAR
Kerstin Mattsson (85),  
Agneta Carlsten Thor (87),  
Gunilla Lundin ( 89),
Ulla Westman (91)  
Kenneth Engdahl (93)

Ludwig Hedlund 
ordförande

Jan Ekhult
ledamot, ekonomi-
ansvarig

Vill att vi skall leva och 
bo i en trevlig och väl-
skött förening med god 
ekonomisk men även 
med en fin inom- och ut-
omhus miljö, helt enkelt 
en förening att trivas i!

STYRELSEN 2022 

port 87

port 85 port 89

port 93

port 91

Äntligen dags för en vanlig årsstämma
Efter år med Covid restriktioner
Vilken tur att några vill åt oss bestämma
Så att vi följer alla instruktioner.
Ludwig sin styrelse med järnhand leder
Det länder honom till stor heder
Han tar gärna nya initiativ
För han är ofta kreativ.
Viera oss gärna informerar 
om allt viktigt som hänt
för oss inte allmänt känt 
Vi gärna henne honorerar.
Örjan och Jan två erfarna rävar
inte inför några problem dom bävar
Såväl it, tv och annan teknik
de hanterar med säkra nävar 
en utmaning är sällan helt unik.
En helt ny suppleant i Kjell Jonevret
en fotbollsfantast som alla vet
när du nu hemåt vänder
får vi nytta av din erfarenhet
som du samlat i olika länder
som du gärna dela med dig vill 
vi önskar Kjell ett stort lycka till.
Gunilla syns inte men finns ändå
Hon har ett väldig schå
att fixa till det mesta
för vårt gemensamma bästa.
Valberedning har fullgjort sitt värv
Även om rekryteringen ibland blev kärv.
Christer lämnar över till nya kvastar
Mot nya mål han hastar
Tack Christer för många år
som säkert lämnat sina spår. 
Ett stort tack till alla funktionärer 
från oss många pensionärer
Ni många timmar bränner
för vår gemensamma trevnad
stor tacksamhet vi känner
ni förhöjer vår levnad.
Vi alla medlemmar i Åkeslund nr 1
tackar för en välskött förening
den bästa någon sett
Det är vår absoluta mening.

                                     av Svante Astermo

Årsstämma 2022

Kjell Jonevret
suppleant, utomhusmiljö

Styrelsen önskar 
alla medlemmar 
en  fin sommar!
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BILD 9: Barbro stöttar en lutande gran som står i Judarsko-
gens naturreservat nära Ryssmurvägen. Ett gammalt Mul-
letips: Om ni promenerar i skogen och ser ruttna stubbar, 
kan man se om det är gran eller tall: Om stubben har en 
Grop i sig är det en Gran, om den har en Topp är det en Tall. 

BILD 10: En av fyra ateljévillor på Snörmakarvägen mellan 
Åkeshovs T-bana och Drottningholmsvägen. 1951 flyttade 
fyra konstnärer med familjer in i husen. Ett gäng pojkar 
som tidigare hade haft stället som sin lekplats, gillade inte 
att man uppförde ”lyxvillor” där. En dag kastade de in en 
sprängsten genom ett fönster. En av konstnärerna bjöd in 
pojkarna från området, visade dem ateljéerna och berätta-
de om det hantverksarbete, ramsnickeri, dukspänning och 
annat praktiskt, som en konstnär utför. Han lät dem även 
få de använda flyttlådorna att bygga kojor av. Det vann 
respekt och ytterligare trakasserier förekom inte. Villorna är 
sedan 2006 kulturklassade som »gröna« vilket innebär att 
bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhis-
torisk och konstnärlig synpunkt. Idag överlåts villorna på 
öppna marknaden och där bor idag inga konstutövare.
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DESSA BILDGÅTOR ÄR DE SISTA. Jag tackar för visat intresse. De som 
på något sätt har svarat rätt på en eller flera bildgåtor kan höra av sig till mig  
och hämta ut en bok, Under takåsarna i Gamla stan, som är illustrerad av  
Viera Larsson.  Barbro

OBS! Parkering i vårt område utöver på markerade P-platser 
är inte tillåtet. Vi alla måste se till att bilar INTE parkerar mellan 
husen eller intill entréer. Tänk på att Stockholm Parkering ger 
höga böter för felaktig parkering.

Viera Larsson
ledamot, 
kommunikation

Örjan Grape
ledamot, innomhus-
miljö

Parkeringsförbud


