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Årsberättelse 2020 

 

Under året har styrelsen för Östertälje-Rosenlunds Villaägareförening, efter det 

konstituerande möte, haft 6 protokollförda möten. 

 

Styrelsens händelser och aktiviteter: 

• Årsmötet 2020 ägde rum i Alla helgons kyrka i Östertälje den 4 mars 

• Årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse publiceras på föreningens 

lokala sida på Villaägarna.se. 

• Fokusområden har varit 

o att öka intresset för föreningen, både i form av att bli medlem och 

genom ett större engagemang; 

o att försöka odla goda kontakter med kommunen (främst 

Stadsbyggnadskontoret och Samhällsbyggnadsnämnden). Tyvärr 

har vi, trots flera påstötningar, inte fått till stånd något möte med 

kommunen under året! 

o att bevaka villaägarnas intressen i samband med Trafikverkets 

planer på en tredje fil över motorvägsbron. Under byggnationstiden 

finns stor risk för trafikkaos i samband med trafikomläggningar. 

När projektet är slutfört kommer, om inte effektiva åtgärder vidtas, 

vårt område att drabbas av ökat buller från dagens nivå som redan 

ligger långt över gällande gränsvärden. Föreningen har fått in en 

artikel i Södertäljeposten den 19/11 i ärendet samt skickat ut 

information till alla medlemmar om en nära förestående 

bullermätning samt uppmanat de som valts ut för bullermätningen 

att deltaga! 

o att bevaka villaägarnas intressen i arbetet med planprogrammet för 

Östertälje. Genom täta möten med enskilda politiker i 

Stadsbyggnadsnämnden har vi fått till stånd ett flertal positiva 

förändringar jämfört med ursprungsförslaget. Framför allt gäller det 

Kummelvägen där planerna på att bygga fler höghus norr om 

området skrinlagts och bebyggelse väster om området fått 
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restriktioner med avseende på byggnadshöjd och påverkan på 

naturen. Dessa sena ändringar resulterade i en reviderad utgåva av 

planprogrammet 2020-09-25 

o att bevaka villaägarnas intressen i samband med slussenbygget. 

Eftersom bygget stått stilla under året har även vår aktivitet varit 

låg. 

• Den förtätningsgrupp som bildades under förra året i region ABC’s regi 

självdog i samband med Villaägareföreningens bantning där regionerna 

togs bort. I stället har gruppen nu nystartat i deltagande lokalföreningars 

regi och med stöttning av Villaägareföreningen. Lasse Mårsell är med i 

gruppen som nu benämns Villamiljögruppen. 

• Styrelsen hade planerat två medlemsaktiviteter under året med det 

uttalade syftet att värva fler medlemmar. På grund av Coronapandemin 

blev den första aktiviteten, öppet hus hos handelsträdgården Zetas vid 

Kungens Kurva den 6/5 reducerad till ett riktat rabatterbjudande under 

dagen. Den andra aktiviteten, visning av bilder från det gamla Södertälje, 

den 6/10, tvingades vi ställa in. 

• Föreningen finns på facebook under @ostertalje.rosenlund 

 

Snabb, enkel och kostnadseffektiv information via mejl 

För att vi styrelsen enkelt ska kunna informera medlemmar om sådant som berör 

vårt uppdrag och våra bostadsområden ber vi våra medlemmar att registrera sin 

mejl-adress på villaägarna.se eller meddela oss på 

rosenlund.ostertalje@gmail.com .  

 

Antal medlemmar januari 2020: 305 

 

Styrelsen tackar för det här året! 

 

 

 

Styrelsens medlemmar 2020 
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Christel Schulte, ordförande  

Lasse Mårsell, sekreterare 

Lars Tjusberg, web- och registeransvarig, kassör 

Seppo Peltonen, suppleant 

 

Marcus Garheden (tidsbrist) och Anders Blixt (ej medlem och därför ej valbar) 

har under året lämnat styrelsen. 

 


