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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016  

Medlemsinformation. Styrelsen informerar om föreningens aktiviteter via nyhetsbrev, i föreningens 
Facebookgrupp och hemsidan. Information i brevlådorna delas ut inför årsmöte, valborg, loppmarknad och 
julhelg. 

Nyhetsbrev. Vi skickar nyhetsbrev till medlemmarna ungefär en gång i månaden. 

Facebook. Detta forum blir vad medlemmarna i Facebookgruppen gör det till. Styrelsen är administratörer av 
flödet och lägger löpande ut information från föreningen. Den aktiva dialogen mellan medlemmarna via detta 
forum fortsätter förhoppningsvis lika bra som tidigare år.      

Hemsida. Uppdatering av hemsidan sker löpande.   

Arkiv. Valda delar av föreningens arkiv sedan 1927 kommer fortsätta att digitaliseras för att göra arkivet mer 
lättillgängligt via till exempel föreningens hemsida. 

Valborgsfirande. Sedvanlig majbrasa kommer att anordnas på den traditionella platsen, Kanslersvägens 
festplats, trots det pågående förskolebygget. Stadsdelsförvaltningen har lovat att ta bort mindre träd och sly 
för att vi ska få plats.  

Loppmarknad. Loppmarknaden är mycket uppskattad och anordnas i september i parken på Lagmansplan.  
Eftersom vi numera söker tillstånd hos polisen och kommunen kan formatet för loppisen komma att ändras 
något för 2016. 

Föredrag i anslutning till årsmöte 
I samband med årsmötet kommer vi att återigen anordna föredrag under något tema som är kopplat till 
området och medlemmarnas intressen.   

Uthyrningsmateriel. Uthyrningen är stabil. Nytt förvarningsrack för stolar med mera skall byggas i boden för att 
ta vara på det begränsade utrymmet. Vid behov utrangeras och införskaffas materiel, under 2016 beräknar vi 
att nya tält behöver köpas.  

Byggnation, trafik. Det planeras för exploatering i Skarpnäck/Bagarmossen, vilket kommer att påverka trafiken 
i området på längre sikt. Föreningen följer utvecklingen och kommer att föra en dialog med politikerna i 
Stadsdelsnämnden. Förskolan med blivande adress Kanslersvägen 38 är enligt plan färdigbyggd hösten 2016. 
Föreningen bevakar ärendet.  

Trafikkontoret, Stockholm Vatten, Stadsdelsförvaltningen. Styrelsen håller kontakt med respektive 
tjänstemän på Trafikkontoret gällande trafikföring, gatuunderhåll, belysning, träd i gatumiljö, parkering och 
renhållning. Vi för samtal med Stockholm Vatten gällande avfallshämtning och med Stadsdelskontoret om 
parkmark. 

Kabeltevenätets nedmontering bevakas. 
 

Skarpnäck i februari 2016 

För styrelsen 

Jan Truedson, ordförande  


