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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 
 

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening hade vid årets slut 527 betalande medlemmar. 

Styrelse och funktionärer har varit: 
 
Ordförande. Kassör Jan Truedson, Arbetsvägen 5 
Ledamöter  Heléne Källgården, Skrivarvägen 12 
   Karin Månsson, Lugna Gatan 20 

 Jan Söderberg, Drotsvägen 13  
 Lars Törnros, Häradsdomarvägen 9 

Suppleanter  Jane Lundgren-Eriksson, Rönnvägen 1 
  Jan Gustavsson, Statsrådsvägen 1   
  Per Åström, Skattmästarvägen 6 
Revisorer  Eva Ångström och Lars Ekvall 
Revisorssuppleanter Daniel Unge och Katarina Synnergård 
Valberedning  Tommy Karlsson, sammankallande, samt Per Synnergård och Lars Claesson  
Materialförvaltare Stephan Kull 

Styrelsen har under 2015 haft sju protokollförda möten. Medlemsinformation har delats ut vid fyra 
tillfällen och ett nyhetsbrev med e-post har distribuerats vid fjorton tillfällen. 

Verksamhet 

Årsmötet 2015 hölls i Bio Reflexen, Kärrtorpsplan den 16 mars. Före årsmötet presenterade 
Skarpnäcks kulturkommitté sin verksamhet. Mötet var välbesökt och fyllde lokalen. 

Valborgsfirande på gräsplanen söder om Kanslersvägen genomfördes även i år med många 
besökande och lyckligtvis utan regn. Lotterna tog snabbt slut och fiskdammen är alltid populär. 
Liksom föregående år var serveringen outsourcad till en lokal idrottsförening, en lyckad lösning som 
gynnar bägge parter.  

Loppmarknad i föreningens regi anordnades i september för fjärde gången. Arrangemanget i 
Lagmansparken/Båtparken lockade tyvärr med ösregn, men en del tappra säljare placerade sina bord 
under träden medan andra bord var under tälttak. Serveringen sköttes även här förtjänstfullt av 
lokala idrottsföreningar.  

Materieluthyrningen har varit stabil. Tält och stolar är populärt men även övrig materiel har bokats 
flitigt. En trapphusstege har inköpts. Under året har reservdelar till flextälten fått inköpas då de trots 
korrekt montering förstördes av ett ösregn. 

Hemsidan har uppdaterats löpande med både protokoll, information och länk till medlemmars inlägg 
på föreningens Facebook sida. Bildarkivet har förstärkts med fler bilder från området kring Kärrtorp 
för tiden innan tunnelbanan var i drift.  

Elektroniskt nyhetsbrev och Facebook. Nyhetsbreven har skickats ut till medlemmar cirka en gång i 
månaden och finns även tillgängliga på hemsidan. Facebookgruppen består av cirka 390 medlemmar. 
Nyhetsbrevet går ut till ungefär 360 personer. En kommunikationsplan är framtagen för att vara ett 
stöd hur och när information skall utformas och spridas till boende i området. 
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Medlemsregistret ligger i ett modernt program, och uppdateras och korrigeras löpande.  

Trafikkontoret. Föreningen har haft löpande och akuta kontakter med förvaltningen om 
gatuunderhåll, trafikintensitet, snöplogning.  I några fall har vi kunnat påverka verksamheten i positiv 
riktning. Relevant information har vidareförts till medlemmarna via nyhetsbrev och facebookinlägg. 

Stadsbyggnadsförslag gällande områdesprogram för utbyggnad av Skarpnäck och Bagarmossen har 
under verksamhetsåret bevakats av styrelsen.  Särskilt beaktades trafikfrågorna. 

Reflexen i Kärrtorp har fått ett bidrag av föreningen för att kunna investera i ny ljudanläggning. 

Byggnation. Arbetet med ny förskola i grönområdet söder om Kanslersvägen har påbörjats. 
Föreningen arbetar för att valborg ska kunna firas på den närliggande gräsytan även i fortsättningen. 

Sophämtningen. Situationen har diskuterats löpande med ansvarig på Stockholm Vatten.  

Öppen fiber, från Telia Operator Business. Nätet är tillgängligt för alla de friliggande fastigheter som 
vill koppla in sig. 

Kabel-TV nätet har släckts ner under hösten 2015. Föreningen har dock inget med Kabel-TV nätet att 
göra utan boende hänvisas till ägaren BCS Network. 

 

Skarpnäck i februari 2016 

 

Styrelsen genom Jan Truedson 


