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Toltorpsdalens Egnahemsförening 
Föreningen bildad 1914 

 

Protokoll från höstmötet 2016-11-24 
 

§ 1  

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordförande Ulla-Britt Karlsson. 

 

§ 2  

Till mötets ordförande valdes Lasse Samuelsson. 

 

§ 3  

Till mötets sekreterare valdes Magnus Fogelberg. 

 

§ 4  

Dagordningen godkändes utan justeringar 

 

§ 5  

Till justeringsmän valdes Bertil Torstensson (Lekevallsgatan 26) jämte föreningens 

ordförande Ulla-Britt Karlsson. 

 

§ 6  

Föregående mötesprotokoll från årsmötet 7 april 2016 lästes upp av ordförande och lades till 

handlingarna. 

 

§ 7  

Inval av nya medlemmar 

Följande nya medlemmar valdes in:  

Emil Eckerstein, Snöhöjdsbacken 5 

Filip Wengquist, Fässbergsgatan 64 

Stefan Backlund, Högalidsgatan 6 

Pontus Larsson, Snöhöjdsgatan 12 

Karin Bloch Jörgensen, Gråvidegatan 4 

Kirsten Meineke Bergman, Wennerbergsgatan 45 

Jonas Sjöberg, Fotbollsgatan 20 

Anders Carlbaum, Södermalmsgatan 11A 

 

§ 8  

Inkommande rapporter och skrivelser 

Det fanns inget att rapportera 

 

§ 9 

Val av valberedning 

Tyvärr inget gensvar så frågan bordlades till årsmötet. Eftersom styrelsen då blir valberedning 

så föreslogs att Björn tar intresseanmälningar från de som är intresserade men som inte kunde 

eller ville anmäla sig under mötet. Björn kan vid ett mer personligt möte även berätta lite hur 

det är att vara med i styrelsen.  
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§ 10 

Övriga frågor 

Kooperativet Olga: 

Lars Magnus Hallsten presenterade kooperativets arbete och funktioner. 

Olga erbjuder hemtjänst och ledsagare tjänster. 

Han berättade även om att det kan finnas möjlighet till samarbete i området. 

Gemensamhetslokal finns där man kan tänka sig olika cirkelverksamheter. 

Gemensamhetslokalen kan man också hyra. Mer detaljer om antal personer lokalen kan ta 

kommer att informeras om längre fram då brandmyndigheten har besiktigat fastigheten. 

Olga har planer på att erbjuda hushållsnäratjänster och Lars Magnus är tacksam för om de 

som är intresserad hör av sig direkt till honom. Visitkort lämnades under mötet. 

 

Gemensamt teater besök: 

Ann gjorde reklam för teaterbesök. De som är intresserade kan höra av sig till Ann. 

 

Hastighetsbegränsning i dalen: 

Förslaget är just nu ute på remiss. Förslaget ligger också ute på hemsidan så att vi medborgare 

kan ta del av det och göra våra röst hörd. Remissen ligger ute till januari 2017. 

Egnahemsföreningen skickade redan innan sommaren in en skrivelse till trafikkontoret där vi 

motsatte oss kraftfullt den eventuella hastighetsökning som diskuterats. Ett antal samtal har 

även hållits mellan föreningen och kommunen i frågan. Föreningen kommer att följa frågan 

framöver och fortsätta diskutera med kommunens ansvariga. 

 

Ödetomtens framtid: 

Detaljplanen ligger nu ute i kommunhuset eller på kommunens hemsida. Sök efter Syltlöken 

1. Det ligger ute nu och några dagar till. Bygglov kommer att hanteras fram till början av 

2017. 

 

Vad har hänt i dalen under senaste tiden: 

- Toltorpsvarvet 11/9 

- Porslinsmålning 12/10 

Ett jätteroligt evenemang, alstren kan beskådas på Toltorpsdalen.se. 

- Föreningsarkivensdag 12/10 

Vi presenterade vår förening tillsammans med ytterligare några föreningar i Mölndals 

museums lokaler. 

 

Bus 753: 
En medlem informerade om att bus 753 åter kommer att stanna på samtliga av våra hållplatser 

i dalen även kvällstid. 

 

§ 11 

Mötet avslutades av Lasse.  

 

Under mötet bjöds på smått och gott med cider.  

Efter mötet kom Kristian Wedel för att prata och visa bilder från ”Göteborg från ovan”. Det 

blev många bilder från nu och då och en intressant presentation av Kristian. 
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Vid protokollet 

 

 

____________________________ 

Magnus Fogelberg 

 

 

Protokollet justeras: 

 

 

____________________________               ____________________________________ 

Bertil Torstensson    Ort & Datum 

 

  

                    

 

____________________________               ____________________________________ 

Ulla-Britt Karlsson                                 Ort & Datum 


