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INBJUDAN FRÅN

Välkommen till
ÄEF årsmöte 2 april kl 18.00
Du som medlem hälsas härmed hjärtligt välkommen till årsmötet, vilket
som vanligt hålls i Församlingshemmet, Hagens Kapellväg. Först några
ord från styrelsens ordförande och på följande sidor finns kvällens program och valberedningens förslag till styrelse. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2019 finns på www.aef.nu.
Först lämnar vi ordet till Anders Ellegård:

”

Årsmötet börjar med de formella punkterna under Raimo Lindströms
eminenta ledning. Därefter kommer jag att framställa några tankar om ÄEF,
vår verksamhet och framtid. Där blir också plats för diskussion och inspel från
alla er medlemmar.
Därefter blir det paus med fika och musik av Anders Jansson innan de mer
bildande punkterna på dagordningen:
• Katarina Abrahamsson, professor i analytisk och marin kemi, presenterar
intryck från en ovanlig forskningsresa genom Arktis under vintern, något som
inte har gjorts sedan Fritjof Nansen drev med Fram genom isen från Sibirien
till Svalbard på 1890-talet.
• Litteratören David Anthin och trubaduren Martin Bagge berättar och sjunger
om sina färder i Evert Taubes kölvatten, på kostern Flory.
Alla är hjärtligt välkomna!
Anders Ellegård
Tider:
18.00-18.30
18.30-19.00

Årsmötesförhandlingar
Ordförandes tankar och medlemmarnas åsikter om ÄEF
och vad vi skall göra
19.00-19.30 Paus med fika
19.30-20.00 Katarina Abrahamsson
20.00-20.30 David Anthin och Martin Bagge
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18.00-18.30 ÅRSMÖTESFÖRHANDLING

Styrelsen har under året bestått av följande personer:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Webmaster
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Anders Ellegård
Anna-Karin Murbeck
Brita Hässel
Margareta Johansson
Johan Boman
Arne Person ”
Maria Strååth
Per-Olov Rydén		
Göran Bergstrand
Bo Palmqvist

Övriga funktionärer:
Revisor
Revisorssuppleant
Valberedning
Valberedning

Anette Hall
Glenn Älveblad
Åsa Brevinge
Maj-Lis Bergstrand

Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behörighet
Fastställande av dagordning
Föredragning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
Föredragning av revisionsberättelsen
Fastställande av resultat- och balansräkning
Disposition av årets resultat och medel till förfogande
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande för ett år
Val av styrelseledamöter
Val av styrelsesuppleanter
Val av revisor och revisorssuppleant
Tillsättande av valberedning
Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Frågor som av styrelsen hänskjutits till stämman
Motioner från medlemmar
Under mötet väckta frågor
Årsmötet avslutas

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL NY STYRELSE FÖR 2020

Ny styrelse
på gång

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Anders Ellegård
Arne Person
John Boman
Brita Hässel
Margareta Johansson
Anna-Karin Mürbeck
Bengt Eriksson

omval 1 år
omval 1 år
omval 2 år
kvar 1 år
kvar 1 år
omval 1 år
nyval 2 år

Suppleant
Suppleant
Suppleant

Göran Bergstrand
Per-Olov Rydén
Annica Starfalk

omval 1 år
omval 1 år
nyval 1 år

Övriga förtroendevalda
Revisor
Glenn Älveblad
Revisorssuppleant Maria Strååth

nyval 1 år
nyval 1 år

Totalt har det under året genomförts 14 arrangemang enligt nedan:
Tio styrelsemöten:
• 29/1, 19/2,19/3, 23/4, 21/5, 11/6, 3/9, 24/9, 22/10, 27/11.
Årsmöte 8/4 2019
• Årsmötet hölls den 8 april i Församlingshemmet i närvaro av cirka 55 medlemmar.
• Raimo Lindström valdes som brukligt till mötesordförande och ledde för
handlingarna snabbt och effektivt.
• Till ny ordförande valdes Anders Ellegård enligt valberedningens förslag.
• Övriga styrelsemedlemmar valdes enligt valberedningens förslag:
Ledamot Arne Person, omval 1 år
Ledamot Johan Boman, kvar 1 år
Ledamot Brita Hässel, nyval 2 år
Ledamot Margareta Johansson, nyval 2 år
Ledamot Anna-Karin Mürbeck, nyval 1 år
Ledamot Maria Strååth, nyval 2 år
Suppleant Göran Bergstrand, omval 1 år
Suppleant Per-Olov Rydén, omval 1 år
Suppleant Bo Palmqvist, nyval 1 år
Övriga förtroendevalda:
Revisor Anette Hall, omval 1 år
Revisorssuppleant Glenn Älveblad, omval 1 år
Valberedning, sammankallande Åsa Brevinge, omval 1 år
Valberedning Maj-Lis Bergstrand, omval 1 år
• Årsavgiften för 2020 fastställdes till oförändrade Kr. 100,• Efter årsmötesförhandlingen avtackades avgående ordförande Bengt Boman
efter 38 års tjänst i styrelsen, varav 12 som ordförande. Även Sten-Åke 		
Åström och Håkan Höjer avtackades för väl genomförda tjänster i styrelsen.
• Bengt Boman överlämnade ÄEFs nycklar till plåtskåpet, postboxen och församlingshemmet till Anders Ellegård som tecken på ordförandeskapet.
• Under pausen bjöds lättare förtäring och Anders Jansson underhöll vid flygeln.
• Därefter gjorde Anders Ellegård en presentation av aktuella frågor och för-
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slag, bland annat förslag på en breddad strandpromenad mellan Nya Varvet
och Röda Sten.
Vårvandring i Ekedalen & Grimmereds By 5/5 2019
Under ledning av P-O Rydén, uppvuxen och boende i området, fick vi en lång
och intressant vandring med berättelser om den gamla byns historia och framväxten av Ekedalens villaområde. Ett fyrtiotal personer deltog och njöt av det
vackra vädret.
Höstvandring i Ekebäck 20/10 2019
P-O Rydén guidade på en vandring i denna trevliga och påtagligt kuperade del
av Älvsborg. Bilder finns på hemsidan, under Aktiviteter.
Flygbladsutdelning
I början av november delades det ut cirka 500 flygblad med information om
vad föreningen kan göra för dig som boende i Älvsborg, under stridsropet ”Vi
lägger oss i”. Aktionen renderade ett antal nya medlemmar.
Höstmöte 5/11
Till det mycket välbesökta höstmötet hade vi bjudit in kommunpolisen Linda
Bergvall och stadsarkitekt Björn Siesjö. Ett kort referat av höstmötet finns på
hemsidan under Aktiviteter.
Administration/ekonomi
• Föreningens ekonomi är stabil. Närmare information om ekonomin redovisas i revisionsrapporten och bokslutet som bifogas kallelse till årsmötet,
och också skall finnas tillgängligt där.
• Medlemsregistret sköts av Johan Boman. Vi hade i början av februari 2020
cirka 283 medlemmar. Det betyder att medlemsantalet sjunker av olika anledningar. Styrelsen frågar sej varför, och vad vi skall vidta för åtgärder.
• Alltfler medlemmar har delgett oss sin e-post. Det gör det snabbare och
billigare för oss att skicka kallelser och utskick.
• Vill du också vara med, anmäl din e-postadress till vårt mailkonto
ordforande@aef.nu.
Hemsidan
Den nya hemsidan har kommit igång så smått, även om det inte har varit någon överväldigande trafik där. Vi hoppas att den nya startsidan med en karta där
gnurglor visar på projekt, som vi på ett eller annat sätt har intresserat oss för,
ökar intresset. Klickar man på gnurglorna så finns det, i de flesta fall, ytterligare
information i länken.
Aktiviteter/projekt
• Toredamm
I maj 2019 adjungerade styrelsen Bengt Boman
som ansvarig för Toredammsfrågor, i kraft av
hans kunskap och erfarenhet. Bengt och Maria
Strååth skrev, å ÄEFs vägnar, en artikel i GP som
publicerades 29/11. Denna och mycket ytterligare material finns under fliken Toredamm på
hemsidan.
Skandia Fastigheter och SBK har under året
fortsatt arbetet med en plan för cirka 260 nya
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lägenheter i Toredammsområdet. Byggnadsnämnden beslutade 7/1 2020 att
ställa ut förslaget. ÄEF planerar att göra insatser till stöd för sakägande fastighetsägare, och bland annat påpeka de tråkiga effekterna av att leva i slagskugga.
• Utvidgad gång- och cykelväg Röda sten – Nya varvet
ÄEF skickade förslag till Trafiknämnden på utvidgning av denna trånga väg enligt vad som presenterades på förra årsmötet. Henrik Munck (D) lovade på mötet att driva det vidare, men hittills har inget hänt. Förslaget med illustrationer
finns på hemsidan, under Promenadstråk vid Röda Sten.
• Ny-nya Långedragsskolan
Man har börjat bygga den allra nyaste Långedragsskolan. Den ser ut att bli mäktig (se bilder av bygget på hemsidan). Vi vet inte ännu om någon plan finns för
hur trafiken skall fungera på morgon och eftermiddag här.
• Nya parkeringsplatser vid Långedrag
Göteborgs Stads Parkeringsbolag ansökte den 18 december
2019 om ”tillfälligt” bygglov för ytterligare parkeringsplatser på
fyllet. Anläggningsarbetena skall påbörjas redan den 1/4 2020
(alltså igår, om ni läser detta på årsmötet). ÄEF skrev ett inlägg
där vi påpekade att det var olämpligt och obegripligt att anlägga
denna p-plats när Stadsbyggnadskontorets utredning har visat att
inga fler platser behövs. Mer info under Inlägg januari 2020, och
Nya parkeringsplatser på fyllet vid Långedrag-Hinsholmen.
• Upprustning av Kaj 568 vid Färjenäs
Även om kajen inte ligger inom vårt kärnområde, så ligger den ganska nära. Vi
skrev därför till Göteborgs Hamn och påpekade att vi tycker att det är konstigt
att man begär tillstånd för delprojekt, ett efter ett, utan att se helheten med
denna väldiga hamnanläggning. Vi hade också en del andra synpunkter. Hela
inlägget ligger på hemsidan under Inlägg januari 2020.
Flera ytterligare projekt och aktiviteter finns att hitta på hemsidan.

