
                 

              Viktigt brev till föreningens alla medlemmar! 

Vid föreningens årsmöte, som hölls den 25 april, fanns dessvärre inte förslag om ny 

ordförande efter Carl Johan Gezelius som av privata skäl undanbett sig omval och inte 

heller förslag om nya ledamöter för att fylla vakanta platser. Vid sammanträdet fattades 

beslut om att dels ajournera årsmötet till en tidpunkt i september, dels utse en 

valberedning med uppgift att till det återupptagna årsmötet lämna förslag om dels 

ordförande i föreningen, dels förslag om nya ledamöter så att styrelsen enligt föreningens 

stadgar skulle komma att ha minst 9 ledamöter.  

Till valberedning utsågs vid årsmötet Anders Bergstrand, Jan Olof Carlsson och Monika 

Wall. Anders Bergstrand är ordförande i Enebybergsbibliotekets Vänner, Jan Olof Carlsson 

var ordförande i föreningen 2006–2017 och Monika Wall är för andra gången ledamot av 

föreningens styrelse. 

Enebybergs Gårds Förening fyller en viktig uppgift för oss enebybergare. Den har i många 

år varit den relativt största hembygdsföreningen i Danderyd och bedrivit den mest 

omfattande verksamheten av hembygdsföreningarna  och har en egen medlemstidning. 

Föreningen genomför det mycket välbesökta midsommarfirandet vid Enebybergs gård. 

Föreningens styrelse har under många år kraftfull drivit frågan om en angelägen 

renovering av gården. Under pandemitiden har föreningen starkt drivit och medverkat i 

den omfattande renoveringen av gården, som nu är genomförd. 

Men föreningens omfattande verksamhet förutsätter att det finns en engagerad styrelse 

och inte minst en ordförande som leder styrelsens arbete och föreningens verksamhet. Det 

är särskilt angeläget för att Enebybergs gård efter pandemin återigen kan fyllas med 

föreningens verksamhet.  

Valberedningen ber nu föreningens medlemmar att bistå valberedningen i dess 

arbete. Valberedningen har sina nätverk men genom att också utnyttja alla 

föreningens medlemmar vill vi öka möjligheterna att identifiera medlemmar som vill 

ta chansen att medverka i ledningen av föreningens verksamhet. Även nya 

medlemmar är välkomna i styrelsens arbete! Det är väldigt intressanta, roliga och 

stimulerande uppgifter för medlemmar i alla åldrar och kanske särskilt spännande 

och stimulerande för dem som står inför sin pension eller redan har pensionerats.  

Kontakter 

Anders Bergstrand, Enebybergsvägen 57, Tel 0708 48 47 77  E-post anders.bergstrand@icloud.com                                                                                                                                                                 
Jan Olof Carlsson, Fenixvägen 5, Tel 0708 58 55 07    E-post jan.olof.carlsson@outlook.com                                     
Monika Wall, Santararavägen 9,  Tel 0704 41 25 09   E-post monika0430@gmail.com   

                                                                                                                            VÄND! 
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En belöning lämnas till den som lämnar förslag om en person som kommer att ingå 

i valberedningens förslag inför det återupptagna årsmötet i höst: 

Förslag om ordförande  Tre Trisslotter 

Förslag om ledamot av styrelsen  En Trisslott    
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