
      
  

 
 
 

Å R S M Ö T E 
 

Bromstensskolans matsal tisdag 2022-03-08, kl. 19.00-20.30 
 
 

 

P R O G R A M 
 
• Styrelseledamot Eric Stormhatt informerar och hälsar  

 välkommen. 
  

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar (se baksidan). 
  

• Gästtalare: Magnus Ekstrand från Spånga Egnahemsförening 
 
 

Som en följd av Folkhälsomyndighetens restriktioner, serveras ej fika. 
 
 

V Ä L K O M N A! 
 
 

 
 

 
Du som är medlem i Bromstens Villaägareförening,  

tänk på att värna om miljön och meddela din e-postadress till oss på: info@bromsten-bvf.org  
 

Vår hemsida: https://www.villaagarna.se/lokalt/region-abc2/lokalforeningar/bromstens-
villaagareforening/om-oss/  

 
Spånga Egnahemsförenings Facebook-sida: https://www.facebook.com/groups/spangaegnahem 

 
Bromstens Villaägareförening är medlem i Villaägarnas Riksförbund 



*Formellt innebär detta att BVF läggs ner efter detta möte och avregistreras hos Skatteverket. Ett brev kommer 
gå ut till våra nuvarande medlemmar från Villaägarna centralt, där varje medlem antingen väljer att gå med i 
Spånga Egnahemsförening eller väljer att bli medlem direkt hos Villaägarnas Riksförbund utan lokal 
tillhörighet.  

 

D A G O R D N I N G 
 

vid 
 

Årsmöte med Bromstens Villaägareförening 2022-03-08  
 
 

 
1. Årsmötets öppnande 

 
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 

 
3. Godkännande av dagordning. 

 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare. 

 
6. Verksamhetsberättelse för 2021. 

 
7. Kassarapport och Revisionsberättelse för 2021. 

 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.  

Se nuvarande styrelse listad i verksamhetsberättelsen.  
 

9. Beslut angående upplösning av Bromstens Villaägareförening (2:a 
omröstningen) med vidare inträde i lokalföreningen Spånga 
Egnahemsförening för både medlemmar och tillgångar, i enlighet med 
stadgarna och styrelsens inledda process.* 
Gästtalare Magnus Ekstrand från Spånga Egnahemsförening berättar.  

 
10. Årsmötets avslutning. 

 



 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2021 
 
Styrelsen för Bromstens Villaägarförening lämnar härmed berättelse gällande föreningens verksamhet under 

arbetsåret 2021. 
 
Styrelsemöten och samarbetsmöten har i genomsnitt hållits en gång var 3:e månad, samt ett avslutande möte med 

julbord som arbetsbelöning för styrelsen. 
Årsmöte hölls 26/8 2021 i Bromstens skolan. Gästtalare Ira Kolehmainen berättade om kommande 
sammanslagning med Spånga Egnahem efter BVF’s upplösning.  

 
Grannstöd och Grannsamverkan 
BVF har fortsatt stötta närpolisen, Grannsamverkan samt Grannstöd i Spånga-Tensta. Vi har gett ekonomiskt 

bidrag till Grannstödsbilen. Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning har arbetat vidare med Trygghetsvandringar i 
samarbete med polisens volontärer och frivilliga deltagare.  
 

Hastighetsgränser  
Vi har engagerat oss i att behålla 30 km/tim på Duvbovägen och övriga vägar i närområdet med tanke på skolor 
och förskolor. Farthinder har nu satts upp på Rissnavägen och Duvbovägen. 

 
Spångadalen 
Efter påtryckningar under 2018 från både oss och andra aktörer, blev resultatet att byggplanen för Spångadalen 

(mellan Bromsten och Rinkeby) stoppades för revidering och senare under 2020 helt läggas ner. Nu har man gått 
vidare med en detaljplan för Bromstensgluggen (kilen vid östra Bromsten / Ulvsundavägen), en del i programmet 
Spångadalen som BVF varit positiv till. Flerbostadshus, en förskola, parker samt gång- och cykelbanor planeras i 

detta område. Samråd beräknas till 3:r kvartalet 2022 då synpunkter kan lämnas in. 
 
Övervakningskameror 
BVF stödde kampanjen att få in övervakningskameror och ordningsvakter i området med anledning av det ökande 
våldet i Spånga. Vi har ingen information om att detta har genomförts, troligtvis pga. svårigheten att få 
fastighetsägarna att godkänna utrustningen på sina fasader. Dock anser vi att en alternativ lösning kunde tänkts ut. 

   
Bromstensstaden 
Vi följer fortsatt arbetet med bostadsbebyggelse i Bromstens industriområde. Arbetet är i full gång; marken 

förstärks och grundläggande infrastruktur byggs upp. Olika byggaktörer är inblandade och bostäder, park, förskola 
och service finns inplanerade. En grov miss är att skolan som fanns med i den ursprungliga planen, nu inte finns 
med i detaljplanen, vilket har lett till det kontroversiella beslutet att lägga skolan på Bromstens IP. Bromstens IK 

har aktivt kämpat mot rivningen av IP:n och vi i styrelsen har stöttat genom att skicka in synpunkter till 
Stadsbyggnadskontoret. En sammanställning förväntas komma ut våren 2022. 
 
Bromstensplan 
Upprustningen av Bromstensplan, en del av Stockholms stads trygghetsarbete, är nu klar. Invigning skedde 11 nov 
2021. BVF erbjöd sig att arrangera en mindre happening samband med invigningen, men Trafikkontoret valde att 

lägga invigningen kl. 10:15 (vilket innebär att väldigt få medborgare kan komma), så vi valde att inte delta. 
Styrelsen har pratat om att lägga in förslag på aktiviteter till vårt nya torg, detta blir dock ett projekt att jobba med 
under 2022 och tas med till Spånga Egnahem.  

 
Mälarbanan 
BVF följer Mälarbanans utbyggnadsarbete. Järnvägsplanen har ändrats och nya spår skall nu läggas på norra 

sidan, istället för som tidigare sagts, södra sidan. Nu blir många husägare, tillika medlemmar i BVF, direkt 
negativt berörda. Styrelsen har valt att stötta kampanjen och skickade in synpunkter till Trafikverket i jan 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
Medlemsantal 
Under 2021 uppgick medlemsantalet till 253 stycken, vilket är 17 stycken färre än år 2020. 
 
Framtidsanpassning av Bromstens Villaägareförening 

Medlemsantalet minskar och så även intresset för BVF’s arbete. Under de senaste 5 åren har det varit svårt att få 
in nya medlemmar både för styrelsearbete och som medlemmar i föreningen. Detta har uppmärksammats både i 
vår styrelse och på regionnivå.   

I samråd med Villaägarna centralt och andra lokala föreningar i Spånga, har styrelsen valt att gå vidare med en 
sammanslagning av flera lokala föreningar till en större som täcker hela Spånga-området. Detta ger ökade resurser 
både till mer givande medlemsaktiviteter och förbättrat styrelsearbete. Föreningsarbetet tar även fördel av den nya 

tekniken, och kommunikationskanaler finns redan upprättade på webb och sociala medier. Ett första beslut med 
2/3 majoritet har tagits på årsmötet 2021. 2:a omröstningen om BVFs upplösning och vidare anslutning för 
medlemmar och tillgångar, enligt stadgarna, till Spånga Egnahemsföreningen, sker på årsmötet i mars 2022.  

Hemsida/ Medlemsförmåner	
På vår hemsida hos Villaägarna: https://www.villaagarna.se/lokalt/region-abc2/lokalforeningar/bromstens-
villaagareforening/om-oss/ finns information om styrelsearbetet samt aktuell information om vad som händer i 
Bromsten. De förmåner som Villaägarna erbjuder återfinns i Medlemstidningen samt på hemsidan: 

www.villaagarna.se.  
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

 Ordförande Bengt Porseby  
 Vice Ordförande Wynn Johansson-Nunez 
 Kassör Lola Adolfsson  

Ledamot Eric Stormhatt  
Ledamot Agneta Söderman  
Suppleant Wolf Fernlund 

Suppleant Per Lennkvist   
Suppleant Eva Lundborg 
Adjungerande Stina Pettersson 

 
Revisor under verksamhetsåret har varit: 
    
 Revisor Christoffer Lindén 
 
 

Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till dem som deltagit i bemanning av Grannstödsbilen samt till 
kvartersombuden och kontaktmännen i organisationen för Grannsamverkan. Samtliga har varit till mycket stor 
hjälp i kampen mot inbrott.  

 
Vi vill även till alla medlemmar framföra vårt varma tack för stödet till föreningen och styrelsens arbete. 
 

Bromsten i februari 2022 
 
 

 
 
Wynn Johansson-Nunez (vice ordförande i BVF) 

 




