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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 
 

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening hade vid årets slut 503 betalande medlemmar. 

Styrelse och funktionärer har varit: 
 
Ordförande   Jan Truedson, Arbetsvägen 5 
Kassör     Mina Langendahl, Gamla Tyresövägen 399 
Sekreterare   Lars Törnros, Häradsdomarvägen 9 
Övriga ledamöter  Ingvar Andersson, Kanslersvägen 14 

Karin Månsson, Lugna Gatan 20 
Suppleanter   Christian Lizell, Presidentvägen 1  

  Jenny Green, Sockenvägen 549 
   Anders Mächs, Gamla Tyresövägen 385  
Revisorer   Eva Ångström och Lars Ekvall 
Revisorssuppleanter  Daniel Unge och Katarina Synnergård 
Valberedning  Jan Gustavsson, sammankallande, Gunilla Strandberg och Per Åström 
Materialförvaltare  Stephan & Margareta Kull 

Styrelsen har under 2017 haft sju protokollförda möten. Medlemsinformation har delats ut vid fyra 
tillfällen och ett nyhetsbrev med e-post har distribuerats vid nio tillfällen. 

Verksamhet 

Årsmötet 2017 hölls i Skarpnäckskyrkans samlingslokal den 30 mars. Med anledning av föreningens 
90 årsjubileum inleddes mötet med historiska nedslag i området och närmsta omgivningarna.  
Styrelseledamöterna Lars Törnros och Jan Söderberg berättade med hjälp av framtaget bildspel hur 
området Skarpnäck växt fram under det senaste århundradet och hur vår förening bildades. Matiga 
mackor och tårta smakade gott för deltagarna i det välbesökta mötet. 

Valborgsfirande på gräsplanen söder om Kanslersvägen var en lyckad tillställning med stor 
uppslutning av besökare. Antal funktionärer var dock i minsta laget och det behöver vara fler för att 
även i fortsättningen vara ett bra evenemang.  

Både blom/kryddlotter och godislotter såldes i stora mängder och kön till fiskdammen var som 
vanligt lång med förväntansfulla barn. Liksom föregående år sköttes serveringen av en lokal 
idrottsförening som hade jämnt tryck till sin förtäringsbod. Kontanthanteringen är omfattande och 
en punkt som styrelsen diskuterar för att lösa på ett smidigt sett. 

Loppmarknad i föreningens regi anordnades i september för sjätte gången. Arrangemanget i 
Lagmansparken/Båtparken lockade många i det fina vädret och över 50 st försäljare utspridda över 
gräsmattan kunde vara nöjda med försäljningen. Serveringen, fiskdamm och ansiktsmålningen 
sköttes även här förtjänstfullt av idrottsföreningar och i separat tält visades bildspel upp för 
intresserade, dels med områdets historia och ett med områdes grindar och entréer.  

Materieluthyrningen har varit stabil. Tält, bord och stolar är populärt men även övrig materiel har 
bokats flitigt. Montering av väggmonterade ställningar har underlättat hanteringen av 
uthyrningsmaterial i uthyrningsboden. Inköp av portabel 400V byggcentral underlättar hanteringen 
av el för våra tält vid valborg och loppmarknaden. Kompostkvarnen är inbytt till bättre modell. Ett 
skadat tält har ersatts och inventering av allt material i uthyrningsboden har utförts under året. 
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Hemsidan har uppdaterats löpande med både protokoll, information och länk till medlemmars inlägg 
på föreningens Facebook sida. Uppgifter om vår materialuthyrning är lättöverskådlig med både 
bilder, information och priser för allt material.  

Dokumentlagring. Styrelsen har skaffat en molnbaserad tjänst för att på ett säkert ställe lagra, ordna, 
dela och få åtkomst till information som produceras av föreningen.  

Elektroniskt nyhetsbrev och Facebook. Nyhetsbreven har skickats ut till medlemmar cirka en gång i 
månaden och finns även tillgängliga på hemsidan. Facebookgruppen består av 461 medlemmar. 
Nyhetsbrevet går ut till 374 personer. I snitt är det 60% som öppnar breven och 19% klickar på länkar 
i mejlen. Föreningen har nu även möjlighet att ta ut statistik på hur välbesökt vår hemsida är samt 
hur de olika utskicken läses av medlemmarna. 

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.  Relevant information har vidareförts till medlemmarna 
via nyhetsbrev och facebookinlägg. 

Stockholm vatten, avfall. Stockholm Stad har under året bytt entreprenör för sophämtning vilket har 
inneburit att servicen har varit av skiftande kvalité. Föreningen hänvisar till Stadens hemsida där 
information om abonnemang och rutiner framgår. 

Inbrott. Området har inte varit förskonat från inbrott och föreningen försöker på olika sett informera 
att grannsamverkan är en bra förebyggande åtgärd för att minimera stölderna. 

Parkeringsavgift. Parkeringsavgift har införts i vårt område.  Föreningen har informerat om detta via 
Facebook och nyhetsbrev. 

Föreningssamarbete. Ett samarbete med Riksmarskens samfällighetsförening på 
Nämndemansbacken har inletts. Samarbetet gäller bland annat valborg och frågor kring gamla Kabel-
TV nätet. 

Byggnation. Inget större byggnadsprojekt pågår i vårt område men det är desto intensivare i 
området kring Kärrtorp, Bagarmossen och Skarpnäck.  

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

 

Skarpnäck i februari 2018 

 

 

Styrelsen genom Jan Truedson 


