HÖSTMÖTE
2020
MEDLEMMAR KALLAS TILL HÖSTMÖTET 2020
FÖRENINGENS ORDINARIE ALLMÄNNA SAMMANTRÄDE
TORSDAG 26 NOVEMBER 2020 KL 19.30 VIA ZOOM OCH TELEFON.
•••••••••••••••
Inga fysiska möten i år på grund av coronapandemin.

TJÄNSTEMÄNNENS EGNAHEMSFÖRENING VID STORÄNGEN M.B.P.A.
OM EGNAHEMSFÖRENINGEN Föreningen förvaltar och utvecklar våra gemensamma tillgångar och värnar traditioner samt bevarar den unika lokala miljön i Storängen. Storängen
ska vara en oas och estetisk pärla med kulturhistoriska värden. Traditioner, ett rikt socialt
liv och skönhet lever sida vid sida med praktiska krav i samtiden. I föreningen är det naturligt att sprida information, skapa kontakter, umgås och samverka.
EGNAHEMSFÖRENINGENS STYRELSE består av Barbro Sjölander, ordförande; Katarina
Segerståhl, vice ordförande; Héléne Fischer Guste, registerhållare/vice klubbmästare; Caroline Maino, klubbmästare/information/sekreterare; Johan Almlöf, förvaltare; Martin Albrecht, kassör/medlemsregister; Joakim Börjesson, it/förvaltare samt Ingvar Wikström projektledare.
Styrelsens övergripande uppgift är att arbeta för att det ska vara trivsamt att leva och bo i
Storängen. Några ledord som styrelsen arbetar utifrån är gemenskap, samarbete, estetiska
värden/skönhet, glädje och tradition. En viktig del i arbetet är att tillvarata och framhäva
Storängens unika kulturhistoriska miljö och omgivningar, öka tillgängligheten till Storängssalen och utnyttjandet av Parken och Ängen för föreningens medlemmar. Vi vill uppmuntra
gemenskap och sociala kontakter bland annat genom att stimulera intresseföreningar och
aktiviteter, skapa naturliga mötesplatser och attraktiva miljöer, identiﬁera och skapa projekt
som engagerar och förenar. Det är också viktigt att öka medvetenheten och kunskapen om
våra unika hus och omgivningar både bland medlemmar och andra intressenter, till exempel
hos kommunen.
OM BYGGNADSNÄMNDEN När egnahemsföreningen bildades fanns ingen kommunal
byggnadsnämnd. Ett regelverk skapades och alla fastigheter bands till varandra med avtalsservitut som finns i fastighetsregistret. För hantering av byggfrågor inrättade egnahemsföreningen sin egen byggnadsnämnd med befogenheter liknande dagens kommunala byggnadsnämnder. I den återgavs de krav som ställdes på hus som skulle byggas. Där stadgas särskilt
att byggnadsordningen inte ﬁck fastställas av Kungl. Maj:t. Därför kan den inte heller upphävas av stat eller kommun. Den är alltså en rent privaträttslig inrättning som ingen annan
än egnahemsföreningens medlemmar råder över. Syftet med detta var att skydda fastigheterna, medlemmarna och Storängen.
Vänd dig till byggnadsnämnden om du funderar på att ändra färgsättning, bygga ut eller på
annat sätt förändra utseendet på hus eller tomt. De ställer gärna upp med tips och råd som
kan underlätta processen och förhoppningsvis även förbättra resultatet.
BYGGNADSNÄMNDEN består av Peter Alpkvist, Lars Stridh samt suppleanterna Robert
Engel och Katarina Westman samt Ingvar Wikström och Katarina Segerståhl som styrelsens
representanter.
STYRELSEN FÖR AB STORÄNGENS SAMSKOLA består av Fredrik Zetterlund ordf.,
Jenny Beijar, Tobias Hoel, Stefan Lindhoff, Ingvar Wikström EHF rep., samt suppleanterna
Martin Albrecht EHF rep., Marianne Engel och Eva Halfwordson.
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DAGORDNING (enligt stadgarna § 14)
1.
2.
3.
4.
5.

Val av ordförande och sekreterare vid sammanträdet
Val av protokolljusteringsmän
Behandlas från näst föregående allmänt sammanträde eventuellt vilande ärenden och sådana ärenden vilka hos styrelsen skriftligen anmälts den 1:a i den månad varunder det ordinarie sammanträdet hållas
Fastställande av budget för nästkommande räkenskapsår
Val av en person till valberedningen

I år, 2020, när coronapandemin pågår, gäller:

Höstmötet hålls via zoom och per telefon.
OBS! Den medlem som vill delta i zoom-möte eller per telefon måste anmäla sig via mejl till info@storangen.se, senast onsdag 25 november.

Inget fysiskt möte för medlemmarna i Storängssalen.
Rösträtt har den som är medlem och har betalat medlemsavgift. Fullmakt kan lämnas till annan medlem alternativt till make/maka eller liknande. Har ni glömt att betala medlemsavgiften för 2020 (800 kr) är ni välkomna att göra det på postgiro 6783-5 senast 19 november.

MOTIONER
Två motioner har inkommit, se nedan.
Förslag från styrelsen där vi vill ha beslut på höstmötet:
-

Styrelsen har tagit fram ett förslag till strategi för föreningen. Detta förslag har
skickats ut på remiss till alla medlemmar vi haft mailadress till. Inga förslag till
förändring har framkommit. Förslaget bifogas denna kallelse, se nedan.
Vi behöver också besluta om en tredje person till valberedningen. Den punkten
kom inte upp på vårmötet.

MEDLEMSAVGIFT 2021
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift det vill säga 800 kronor för 2021.
•••••••••••••••
Motion 1:
Att föreningens årsmöte utser en grupp som får till uppgift att utreda möjligheterna att få bukt med genomfartstrafiken.
Bakgrund: I Storängen råder förbud mot genomfartstrafik från rondellen vid Forum och ut
mot vägarna där John Lodéns väg slutar och omvänt, förbud mot att köra in i vid John
Lodéns väg och att köra ut vid Forumrondellen (Kommunens beslut bifogas nedan). Varje
morgon och kväll sker genomfart av en mängd trafikanter, bilar, mopeder och mopedbilar.
Största delen av denna trafik utgörs av ungdomar som ska till skolan och tar vägen genom
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Storängen för att det upplevs som säkrare än att ge sig ut på Värmdövägen. Ungdomarna
verkar inte ha uppnått riktig trafikmogenhet och det är nog också deras föräldrars åsikt. De
kör genomgående med full fart utan hänsynstagande till uppkomna situationer. Den större
säkerhet de förväntar sig flyttas då över på Storängsbors trafiksäkerhet; ett antal olyckor
har redan inträffat. Flera av oss Storängsbor har försökt att informera bort problemet vid
infarterna men mött mycket liten förståelse. Ungdomarna tycks, med stöd av sina föräldrar,
mer upprörda över att bli stoppade än att de själva bryter mot förbudet. Det tycks omöjligt
att komma åt problemet på detta sätt.
En av kommunens åtgärder är att försöka ordna med obruten siktlinje genom att kräva borttagande av häckar mm. Det ligger knappast i vårt intresse att sörja för möjligheten att hålla
hög fart rakt igenom.
Om den tillsatta gruppen kommer fram till att bommar är bästa medlet bör den fundera på
och föreslå lösningar för hur dessa bommar kan fungera och släppa igenom servicetrafik och
våra egna besökare. Allt måste naturligtvis fungera och det kräver lite tankemöda. Det är
detta gruppen ska ägna sig åt.
Jag är själv kandidat till att ingå i gruppen.
Storängen den 29 oktober 2020
Anders Halfwordson
Parkvägen 45
Motion 2:
Tydliga entréer till Storängen
Med anledning av både problem med genomfartstrafik och det stora intresset för att bygga
runt omkring Storängen föreslår vi att föreningen ska initiera ett entréprojekt. De viktigaste
punkterna är entrén vid Vattenverksvägen och den vid Hörnvägen, men även infarterna vid
Lindvägen och Parkvägen kan vara värda att inkludera. Kanske kan vi skapa en fin och tydlig
skyltning och bullerplank som både välkomnar och manar till hänsyn?
Oscar Liedgren, Storängsvägen och Monica Tajani-Flogner, Lindvägen

•••••••••••••••
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EHF Strategiplan på fem års sikt (20201006)

1 Verksamhetsidé
Vår verksamhetsidé är att bevara det historiska Storängen!

2 Vision
Gällande vision:
Föreningens medlemmar



Det är en självklarhet att vara medlemmar i föreningen.
Det naturliga stället att sprida information, skapa kontakter, umgås och samverka
i Storängen är i föreningen.

Föreningens förvaltning




Föreningen förvaltar och utvecklar våra gemensamma tillgångar hållbart långsiktigt
Föreningen värnar om våra traditioner
Föreningen bevarar den unika miljön i Storängen.

Storängen som kulturbygd



Storängen ska vara en oas och estetisk pärla med kulturhistoriska värden.
Traditioner, ett rikt socialt liv och skönhet lever sida vid sida med praktiska krav i
samtiden.
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3 Strategiska mål
Generellt:




Byggnader och område skall följa reglerna i servitutet, byggnadsordning och stadgarna.
Vi skall bevara och vårda våra gemensamma egendomar; park, äng och skola.
Vi skall möjliggöra informationsspridande, kontaktskapande och umgänge.

4 Strategier
För att kunna bevara Storängen behövs:
Samarbete med kommunen






Att på sikt bli ett ”organ” man (kommunen med omnejd) kan lita på, dvs att konsekvent ha bra och sakligt underbyggda åsikter.
Att på sikt bli en ”partner” till kommunen i handläggningen av för oss och dem
viktiga frågor i Storängen med omnejd
Hävda ett konservativt ”bevarande” av Storängens värden för dess egnahemsägare.
Förklarat på ett begripligt vis.
Att vara stödjande (av kommunens verksamheter) om de inte strider mot ovan.
Att vara konstruktiv och lösningsinriktad.

Skolan
En tydlig ägarstyrning som definierar skolans viktiga roll I bevarandet av Storängen


Bevarande – förvaltning
o Under fem år 2020–2025 behöver skolan förvaltas väl. Samtidigt måste
skolans styrelse fortsätta utvärdera/planera mer konkret hur skolan kan
se ut i ett mer kreativt förslag på användning efter 2025 och framåt

Ett viktigt nav för
o Umgänge, samverkan och kontaktskapande
Park och äng
Park och äng används i enlighet med visionen
-

Ytorna kan användas för umgänge, samverkan och kontaktskapande.
Vill andra än medlemmar använda ytorna ska förhållningssättet vara proaktivt.
Tennisbanan en del av området – värd att bevara.
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5 Policies
Policies används för att dokumentera hur vi tillämpar våra regler.
Medlemskap:
Medlemskap följer ägare av fastighet inom optionsområdet. Inträde beviljas i enlighet med
stadgarna.
Rösträtt:
En medlem har en röst. Fullmakt kan delges annan medlem, äkta make, maka eller sambo.
Servitutet:
Alla fastigheter inom optionsområdet har likalydande avtals servitut inskrivna i fastighetsregistret från början. Servitut inklusive ordningsregler och byggnadsordning är för alltid
bundna till alla fastigheter gäller och kan inte upphävas. Medlem skall ovillkorligen följa
dessa regler.
Aktiviteter:
Föreningen skall anordna medlemsaktiviteter och använda Storängssalen, ängen och parken. Syftet med aktiviteterna är att främja umgänge och samhörighet i föreningen. Allmänna (öppna) aktiviteter för ökad social gemenskap utanför föreningen är värdefull och
kan stödjas.

•••••••••••••••
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TJÄNSTEMÄNNENS EGNAHEMSFÖRENING - Ekonomi
RESULTATRÄKNING (KR)

Utfall
2019

Budget
2020

Prognos
2020

Budget
2021

Medlemsavgifter

98 400

103 200

105 600

105 600

Övriga intäkter

10 000

10 000

16 250

10 000

Summa intäkter

108 400

113 200

121 850

115 600

Fester och sammankomster

-16 940

-20 000

-3 000

-20 000

Park och äng

-37 937

-45 000

-73 488

-45 000

Bank och försäkring

-4315

-4 000

-4 581

-4 000

Kommunikation och IT

-3742

-4 000

-17 681

-10 000

INTÄKTER

KOSTNADER

El till belysning Parken

-6000

Övriga kostnader

-8510

-8 000

-4 000

-8 000

Personalkostnader

-9387

-9 000

-9 387

-9 000

Summa kostnader

-80 831

-90 000

-112 137

-102 000

Rörelseresultat

27 569

23 200

9 713

13 600

Villkorat aktieägartillskottSamskolan

-27 569

TBD

TBD

TBD

Skatt

-10

0

0

0

RESULTAT

0

23 200

9713

13 600
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BUDGETKOMMENTARER EHF
MEDLEMMAR. Antalet medlemmar har vuxit från 2019 (123) och vi har i skrivande stund
131 medlemmar (prognos 132). Vi märker att många nyinflyttade aktivt söker upp styrelsen
och visar intresse för att bli medlem vilket visar på attraktivitet, tillhörighet och engagemang. Förslaget är oförändrad medlemsavgift för 2021 det vill säga 800 kronor per hushåll.
FESTER OCH SAMMANKOMSTER. Under 2020 har föreningen inte haft några aktiviteter
som andra år, på grund av Corona pandemin. Den enda förtäring som föreningen bekostat
var fika till de som ställde upp på röjardagen den 19 september. Kommande år kan förhoppningsvis aktiviteter återkomma varför 2020-års budgeterade belopp på 20 000 kronor för
fester och sammankomster bedöms ligga på en rimlig nivå även för 2021.
PARK OCH ÄNG. Under 2020 har det genomförts två större projekt i Parken vilka belastar
kostnadsposten Park och Äng. Spruthuset har flyttats till boulebanan på förekommen anledning vilket genererat en kostnad på 20 839 kr men med mycket ideellt arbete som ej räknas
in. Parken är på väg att få en efterlängtad belysning som väntas vara klart under året med en
kostnad på 35 618 kr också här med mycket ideellt arbete som håller nere kostnaderna. Tennisklubben, som genom el dragningen till Parken också får tillgång till el, har bidragit med
6250 kr vilket är upptaget under övriga intäkter. I Budget för 2021 ligger en kostnad på
6000 kr för elektricitet till Parken.
Genomförd verksamhet:
En gemensam aktivitetsdag på ängen och i parken genomfördes den 19 september då
mycket sly rensades och röjdes. Arbetet med el i parken, enligt tidigare motion från Magdalena Grimsvik håller på att slutföras. Två nya fundament och dragning av el till lyktstolpar
är förberett. De två nya lyktstolparna kommer att förses med eluttag för att möjliggöra
montering av ljusslingor och annan trivselhöjande utrustning. Vidare kommer spruthuset
och tennisboden att förses med elskåp för att möjliggöra användning av elektrisk utrustning. Föreningen kommer framgent att själv stå för elkostnaden för belysning och el i parken då kommunen inte längre ansvarar för detta. El till parken kommer matas från elcentralen vid det gamla kommunalhuset på Lindvägen. Kommunen har monterat en elcentral
för föreningen vid tennisbodens västra kortsida. En av basketkorgarnas stolpar har gått av
och har i omgångar lagats för att nu förhoppningsvis vara säker och tåla framtida prövningar.
KOMMUNIKATION OCH IT. Avser licens, webhotell och kommunikation. Delar av kostnaderna för uppdateringen av websidan belastar 2020 och inte endast 2019 varför det skiljer
sig stort mellan budget 2020 och prognos.
ÖVRIGA KOSTNADER. Avser framför allt arrende av badbrygga och dykning vid badbrygga.
PERSONALKOSTNADER. Löner och sociala avgifter för gräsklippning av parken och
ängen.
Villkorar aktieägartillskott TBD (To Be Decided, att beslutas). Beror på utfall och Skolans ekonomi dit eventuella aktieägartillskott slussas.
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STORÄNGENS SAMSKOLA – Ekonomi
RESULTATRÄKNING i kkr

Utfall
2018
513
168
345

Intäkter varav:
Hyra - fasta hyresgäster
Hyra - Storängssalen
Övriga intäkter (Omställningsstöd)

Utfall Prognos
2019
2020
574
377
273
273
301
80
25

Prel
budget
2021
418
288
130

-542
-258
-49
-23
-46
-60
-106

-398
-124
-69
-23
-13
-87
-82

-381
-108
-50
-24
-81
-85
-32

-424
-125
-60
-24
-80
-85
-50

Rörelseresultat

-29

176

-4

-6

Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella kostnader

-13
-42

-18
158

-11
-15

-18
-24

33
10
0

-33
-31
94

0
15
0

0
24
0

0
0

-20
74

0
0

0
0

BALANSRÄKNING i kkr
Anläggningstillgångar
Kassa
Övriga fordringar
Summa tillgångar

1049
79
52
1180

1110
212
28
1350

1025
149
33
1208

941
214
25
1180

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Obeskattad reserv
Summa skulder & eget kapital

433
375
354
18
1180

539
683
79
49
1350

539
583
51
35
1208

539
575
48
18
1180

Kostnader varav:
Drift
Administration
Försäkring
Underhåll och reparationer
Avskrivningar
Övrigt

Koncernbidrag från Egnahemsföreningen
Förändring periodiseringsfond
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
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STORÄNGENS SAMSKOLA – Ekonomikommentarer
AB Storängens Samskola förvaltar Samskolefastigheten på Värmdövägen 176 och har dels
fasta hyresgäster för lägenheter och lokaler samt dels hyr ut Storängssalen för fester och
sammankomster på kvällar och helger. Covid-19 pandemin har inneburit ekonomiska utmaningar då intäkterna från uthyrningen av Storängssalen under året minskat med cirka 75%.
De fasta hyresintäkterna från lägenheter och förskola har dock inte påverkats.
För att hantera de minskade intäkterna ses kostnader över och större underhållsprojekt har
skjutits upp. Vidare har amorteringsfrihet på lån erhållits i sex månader och bolaget har ansökt om och erhållit 25 kkr från det första statliga coronastödet Omställningsstöd. Ytterligare omställningsstöd har nyligen blivit möjligt att ansöka om vilket bolaget planerar att
göra.
Inför 2021 råder det fortsatt osäkerhet om när festverksamhet kan återupptas i större omfattning. Bolaget har därför för det kommande året av försiktighetsskäl tagit fram en budget
med en fortsatt låg uthyrningsgrad av Storängssalen, men med beredskap att möta efterfrågan när den åter ökar. Samtidigt har hyresavtal med fasta hyresgäster omförhandlats/förlängts med höjda hyror vilket får positiv påverkan under 2021. För 2021 ser bolaget fortsatt
över kostnaderna. Underhållskostnader hålls låga genom prioritering av det nödvändigaste,
samtidigt som en flerårig underhållsplan uppdaterats för planering av kommande års underhåll. Rörelseresultatet efter finansiella kostnader blir ändå negativt för 2020 och i den preliminära budgeten för 2021 och obeskattade reserver kan då utnyttjas. Ett eventuellt beviljande av ytterligare statligt omställningsstöd är möjligt men är inte inräknat i den preliminära budgeten.
•••••••••••••••

STORÄNGSSALEN - VÅR EGEN FESTLOKAL
STORÄNGENS SAMSKOLAS HISTORIA. Då Storängens villasamhälle började byggas ﬁck
de minsta skolbarnen till en början undervisning hemma hos fru Åstrand på John Lodéns
väg 14. Behovet av en skolbyggnad i Storängen ökade emellertid och 1912 började man
bygga Storängens Samskola. Arkitekt var Ivar Callmander, som ritat ﬂera villor i Storängen
och själv bodde i en av dem. På bottenvåningen inreddes, förutom en liten lägenhet på vardera gaveln, tre skolsalar. Här undervisade Ebba Anjou och Dorrit Henninge i klasserna 1, 2,
3 och ibland 4, medan Greta Wistrand en tid drev barnstuga i källaren.
DEKORATIONER I SKOLAN. För 300 kronor dekorerades salen av Filip Månsson, som
drev dekorationsverkstad och målarskola. Han lät dekorationsmålarna Thure Lindgren och
Ernst Lindelöf utföra arbetet. Lindelöf var då bara 16 år och blev senare en mycket anlitad
konstnär och dekoratör. De båda målarna skrev den 4 december 1912 sina namn uppe bland
takstolarna – något som upptäcktes vid en storstädning 1986. År 2009 genomgick alla målningar på väggar och tak en välbehövlig restaurering utförd av konservatorer.
UTHYRNING AV STORÄNGSSALEN. Du vet väl om att du som medlem i Egnahemsföreningen kan hyra Storängssalen till halva priset! Mer information och priser finner du på:
http://www.storangssalen.se
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info@storangen.se

www.storangen.se
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