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Styrelseberättelse, Skuru Villaförening 2019

1. Inledning

Medlemmar

Vid årsskiftet hade föreningen 289 medlemmar. Snitt senast tio åren är 328. Man kan tycka att
hälften av villahushållen borde vara medlemmar, vi lyckas attrahera 41%.

En stark medlemsbas ger mandat att driva opinion för bättre villkor för de som äger och själv
sköter sin bostad.

Medlemsantal:

När Medlemsantal
2020-01-01 289
Medelvärde 2010-2019 328
Medelvärde sedan 2008-01-01 (13år) 320
Skuru har ca 700 villahushåll och 330 radhushushåll.

Sammanträden

Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden inkl konstituering. Årsmöte ej
inräknat.

Styrelse och revisorer

Följande personer utgör styrelse, revisorer och valberedning 2019:

Roll Person
Ordförande Bengt Krottler
Ordinarie ledamot Anders Wiljander
Ordinarie ledamot Nicole Nordström
Ordinarie ledamot Jeanette Sundberg
Ordinarie ledamot Jan Fröman
Ordinarie ledamot Erik Byström
Ordinarie ledamot Peter Bloch
Ordinarie ledamot Lotta Tjerngren

Suppleant Dan Nilsson

Revisor ordinarie Jan Levin
Revisor suppleant Anna Jarnehammar

Valberedning Kenneth Haukås
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2. Ekonomi

Se separat redovisning.

3. Verksamheten

3.1. Inledning

Föreningens ändamål är enligt stadgar ”Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas
intresse i det som rör deras ställning som fastighetsägare inom samhället.

Årets inriktning är samma som tidigare dvs från en Skuruvy; välvårdad utemiljö, trevliga
gångvägar, lagom exploatering, hög trafiksäkerhet, någorlunda hög trafikeffektivitet, lågt
trafikbuller från väg 222, förvalta bryggan, kommunicera med Skuruborna.

Nacka kommun är huvudintressent i de flesta ärenden som styrelsen driver. Det krävs mycket och
enträget arbete för att vinna gehör hos Nacka kommun för de förslag vi framför.

Större händelse under 2019

- Föreningen 100 år.
- Byggnation av ny Skurubro påbörjad.
- Ledungstigen invigd.
- Rudsjöparken (Cirkusparken) etapp två invigd.
- Avsluta rondering av Securitas.
- Belysning gångväg Borgvallaskolan upp mot Rudsjövägen.
- Norra Skuru - Arbetet med VA, vägar och trottoarer pågår, avslutas under 2019.
- Nybyggnation av nya hus Norra Skuru.
- Tennishallen Ektorpsvägen, fortsatt projektering.
- Vår Facebook grupp ”Vi i Skuru” lever i högönsklig välmåga.

3.2. Skuru Villaförening 100 år

Föreningen bildades den 23 november 1919 på initiativ av Wiktor Andersson. Smeden Knut
Wicksell valdes till ordförande. Föreningens första namn var Skuru Egnahemsägarförening.

Föreningen bildades som ett organ att hantera praktiska spörsmål som vägar och elförsörjning. Det
vill säga det vi idag anser som kommunala angelägenheter. Idag 100 år senare har Nacka Kommun
tagit över ansvar för vägar, el, vatten etc. Föreningen är numera en intresseförening vars agenda är
sig lik från föreningens start dvs tillse att Skuru fungera på ett bra sätt från vägar och el till trygga,
trevliga miljöer som parker och gångvägar. Kommunen är vår motpart i de flesta spörsmål.

Festligheterna bestod i korvgrillning med tipspromenad lördagen den 23 november 2019. Samt
middag med mingel och historieföreläsning på lördagskvällen, vi höll till i Borgvallaskolan.
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3.3. Välvårdat Gångvägar och lekplatser dvs rekreation i området

Den 5 maj möttes Anders och Bengt representerade föreningen och Hans Peters och Kim Mitt från
kommunen. Turen innefattade Skuru Torg, Kungsviken, Rudsjöparken, Hugins väg/Vidarvägen.
Skuru torg kan göras trevligare, Kungsviken har fått en trevlig gångbrygga, Rudsjöparken har fått
många nya funktioner men saknar bra parkering, Hugins väg och Vidarvägen, gångvägarna där är i
behov av upprustning.

Ledungstigen - Föreningen hade en inofficiell invigning den 15 juni. Vi hade bla lagt en
tipspromenad utmed stigen, Kungsviken blev sista station. Väl framme bjöd föreningen på fika.

Invigning Rudsjöparken etapp två - Hans Peters, Kommunalråd (C), invigde parken den 17
oktober. Arbete har gjorts i två etapper där första fokuserade mest på lekplatsen. Nu har parken
många funktioner till gagn för både kropp och samvaro.

Belysning gångväg Borvallaskolan/Rudsjövägen – Belysningen är kompletterad på en del av
området.

3.4. Exploatering och detaljplaner

Norra Skuru VA - Arbetet med VA i norra Skuru är nu klart. Arbetet bereder väg för mer bostäder
inom området.

Stiftelsen Anneberg– en del av de uttjänta lådhusen får nu lämna plats för nya bostadshus,
byggnation av parhus på del av marken pågår. Stiftelsen har för avsikt att avveckla sitt ägande av
mark i Skuru.

Skuruparken - Nacka Kommun har av flera olika anledningar bestämt sig för att avblåsa försöket
att göra området till naturreservat. Marken ägs av JM som köpte den av Stockholms Sjukhem 1998.
Både JM och Stockholms Sjukhem har umgåtts med planer på att ersätta de ca 70 stugorna med
moderna bostäder.

Tennishall - Saltsjö-Duvnäs tennisklubb - Arbete med detaljplan för tennishallen pågår vilket
vanligtvis betyder att spaden inte kommer i jorden i år. Placeringen är vid undergången mot Ektorp.

3.5. Trafiksäkerhet och trafikeffektivitet

Skurubron
Byggnation är nu påbörjad, november 2019. Den nya bron ska var klar 2022.

3.6. Trygghet

Föreningen har valt att inte förlänga avtalet om rondering i Skuru. Bedömningen av nyttan av
insatser som är preventiva är väldigt svåra. Vår samlade bedömning är att nyttan inte är tillräckligt
stor för att fortsätta. Vi är kanske inte den bästa upphandlaren då vår kunskapen inom området är
begränsat.
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3.7. Bryggan

Ingen båtplats har omsatts under året. Kö, för tillfället finns 13 personer i kö. Det finns inga större
kända brister som kräver större investeringar. Utgiftsnivån beräknas till kostnader för normalt
underhåll.

3.8. Kommunikation & Sociala aktiviteter

Skuru Villaförenings Facebooksida har numera ca femtonhundra medlemmar. Där avhandlas stort
som smått mestadels med relation till Skuru.

Nummer elva av Skurubladet är producerat, utgåvan innehåll även inbjudan till årsmötet.

Hemsidan är även detta år styvmoderligt behandlad.


