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Verksamhetsplan 2018 
 
Skarpnäcks trädgårdsstadsförenings uppgift är att öka trivseln och ta tillvara medlemmarnas 
gemensamma intressen i egenskap av boende i området. Föreningen har firat sitt 90-årsjubileum och 
arbetar vidare mot 100! Styrelsen ansvarar för att förvalta en lång tradition och att verka för en 
fortsatt utveckling i samma gynnsamma anda. Detta sker med hjälp av olika aktiviteter. 
 
Medlemsinformation 
Styrelsen kommer fortsatt att informera om föreningens aktiviteter och andra händelser i 
närområdet via nyhetsbrev, i föreningens Facebookgrupp och på hemsidan. Information i 
brevlådorna delas ut inför årsmöte, valborg, loppmarknad och julhelg. Föreningens elektroniska 
nyhetsbrev till medlemmarna planeras skickas ungefär en gång i månaden 
 
Facebookgrupp 
Styrelsen är administratör av Facebookgruppen ”Skarpnäcks trädgårdstadsförening". Värdet av detta 
forum är resultatet av medlemmarnas engagemang och aktivitet i gruppen. Dialogen mellan 
medlemmarna fortsätter förhoppningsvis lika aktivt som tidigare år. 
 
Hemsida 
Styrelsen använder hemsidan för upplysningar och tips till medlemmarna samt information om den 
egna verksamheten. Hemsidan innehåller även föreningens arkiv. Hemsidan kommer uppdateras 
löpande. 
 
Arkiv 
Styrelsen kommer att fortsätta den påbörjade digitaliseringen av valda delar av arkivet. Syftet är att 
göra föreningens arkiv lättillgängligt via hemsidan,  
 
Valborgsfirande 

Styrelsen kommer att tillsammans med medlemmar och frivilliga, att ordna traditionell majbrasa 
med kringaktiviteter, på festplatsen vid Kanslersvägen. Arrangemanget förutsätter medverkan av 
frivilliga utan för styrelsen. Styrelsen kommer att söka nya samarbeten för att genomföra 
arrangemanget. 

 
Loppmarknad 
Loppisgruppen och Styrelsen kommer tillsammans att ordna loppmarknad i Lagmansparken. Denna 
uppskattade och nya tradition kommer att genomföras i september. Fjolårets succé kommer att 
upprepas!  
 
Årsmöte 
Sedvanligt årsmöte kommer att avhållas!   
 
Uthyrningsmaterial 
 Materialuthyrningen fortsätter tillsammans med föreningens materialförvaltare som vanligt. 
Beredskap för utrangering och nyanskaffningar finns.  
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Myndighetskontakter 
  

Styrelsen följer utvecklingen och agerar i ärenden som gäller kommunens och 
stadsdelsförvaltningens insatser i området. Trafik- och gatufrågor, belysning, parkskötsel, 
renhållning, snöröjning och avfallshantering med är ständigt angelägna frågor. 
 
Nya bostäder i Bagarmossen och Skarpnäck 
Styrelsen bevakar och agerar vad gäller den planerade nya bebyggelsen i föreningens närområde. 
Exploateringen i Skarpnäck/Bagarmossen fortsätter och föreningen följer utvecklingen. Trafik och 
service är frågor som särskilt bevakas. 
 
Kabeltevenätet 
Styrelsen fortsätter att bevaka och informera om nedmonteringen av kabeltevenätet. 
 

 

 

Skarpnäck i februari 2018 

För styrelsen 

Jan Truedson, ordförande  


