
 

 

och föredrag om solceller och elbilsladdning. 

Välkommen till Skarpnäcks Trädgårdsstadsförenings årsmöte  
där du även får lyssna till ett intressant föredrag. 

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening är en ideell förening som arbetar för att tillvarata 
medlemmarnas intressen och öka trivseln i området. Föreningens aktiviteter styrs av 
medlemmarnas och styrelsens engagemang och dina åsikter och idéer är viktiga. Vi hälsar alla 
medlemmar välkomna till föreningens årsmöte 2019 för att diskutera vad föreningen kan göra för 
din trivsel och vad du kan göra för föreningen. Föreningen bjuder på en matig smörgås  
och mineralvatten/läsk, samt kaffe/te. 

Föredrag om solceller och elbilsladdning. 
I samband med årsmötet arrangerar vi en aktivitet  
eller ett föredrag som har koppling till området eller  
medlemmarnas intressen. I år är temat solceller;  
hur du går till väga för installation av solceller, vad  
du ska tänka på och vad som kan undvikas.  
Det kommer även att innehålla information  
om elbilsladdning samt frågestund.  

Årsmötesförhandlingar  
Årsmötesförhandlingarna är stadgeenligt formella  
med genomgång av verksamhetsberättelse och  
revisionsberättelse och val av förtroendevalda.  
Inkomna motioner behandlas. 

Formalia  
Denna kallelse delas ut till hushåll i Skarpnäcks Trädgårdsstadsförenings kärnområde. 
Årsmöteshandlingar: agenda, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, budget och 
verksamhetsplan finns på föreningens hemsida senast två veckor innan mötet. Har du inte tillgång 
till internet är du välkommen att kontakta styrelsen så skriver vi ut handlingarna till dig. 
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsmötet. 

Motioner och valberedning  
Om du önskar att någon speciell fråga ska behandlas på årsmötet kan du skicka in en motion till 
årsmötet. Motioner ska vara inlämnade senast den 12 mars till info@skarpnack.org.  
 
Anmälan  
Anmäl hur många som kommer från ert hushåll senast den 12 mars, genom att maila till 
info@skarpnack.org. Ange här om ni har allergier eller specialkost.  
Du kan även ringa någon i styrelsen, se info på nästa sida.  

Hjärtligt välkommen önskar Styrelsen i Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening! 

INBJUDAN TILL 
ÅRSMÖTE 2019

FÖRELÄSNING: Solceller & elbils- laddning 

Till alla medlemmar och dig som vill bli medlem i föreningen, februari 2019. 

Tid: Tisdagen den 19 mars 2019, 
klockan 18:30 - 21:00 
Plats: Bagarmossen Folkets Hus, 
Lillåvägen 44 
 
Program  
18:30  Inskrivning i röstlängden  
18:45  Föredrag om solceller  
19:45  Paus med förtäring  
20:15-21:00  Årsmöte

mailto:info@skarpnack.org
mailto:info@skarpnack.org
mailto:info@skarpnack.org
mailto:info@skarpnack.org


SKARPNÄCKS 
TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening är en 
ideell intresseorganisation för boende i 
Skarpnäcks Trädgårdsstad. Föreningen 
bevakar utvecklingen i området: vi har 
kontakt med Stockholms centrala 
förvaltningar och stadsdelsförvaltningen, hyr 
ut byggställningar, partytält med möbler och 
annan utrustning. Föreningen anordnar 
majbrasa och loppmarknad.   
  
Vår hemsida   
Besök gärna föreningens hemsida 
www.skarpnack.org. Där kan du läsa om allt 
som händer i området, se bilder och annat 
material om vårt områdes historia, länkar till 
myndigheter och bygglovsregler samt allt 
materiel vi hyr ut till medlemmarna.   

Föreningens nyhetsbrev via e-post   
Håll dig uppdaterad kring allt som händer i 
vårt område. Anmäl dig till nyhetsbrevet via 
webben eller kontakta info@skarpnack.org så 
lägger vi till dig i sändlistan. Meddela oss om 
du nyligen har bytt mejladress.   

Facebookgrupp   
Vi har en populär Facebookgrupp som styrs 
helt av gruppens engagemang:  
Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening. 
Välkommen att gå med där!   

Uthyrningsmateriel   
Vi har byggställningar, inomhusställning, 
trappstege, fönsterparaplyer och tapetbord 
för dig som renoverar. Om du ska ha fest 
hemma så kan du hyra partytält, bord och 
stolar, barbord, induktionsplattor, stora 
termosar och belysning till förmånliga priser. 
För både inomhus- och utomhusfest.   

Ombyggnadsplaner?   
På hemsidan finns tips och länkar inför om- 
och tillbyggnation av hus i vårt område.  
I vår 80-årsskrift finns inspiration.  

Öppen Fiber och kabelteve   
Fiberanslutning finns tillgänglig för alla våra 
enskilda villafastigheter. Se Öppen Fiber på 
Internet för anslutning och leverantörer av 
innehåll. Har du frågor om det gamla 
kabeltevenätet så finns det information på 
föreningens hemsida.   

Bli medlem i föreningen!  
Vi har god täckning i området och är alltid 
glada för nya medlemmar. Om ditt grannhus 
bytt ägare får du gärna tipsa dem om  
Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening. 
Medlemsavgiften är 100 kr  
per år per hushåll.   

Är du intresserad av områdets 
historia kan du köpa vår  
80-årsskrift: 40 kr för 
medlemmar,  
50 kr för övriga.  
Beställ via info@skarpnack.org  

Styrelse 2018 

Ordförande   
Jan Truedson, Arbetsvägen 5   0760 30 62 95   

Kassör   
Mina Langendahl, G:a Tyresöv. 399 0708 58 93 00   

Ledamöter   
Karin Månsson, Lugna Gatan 20   0709 59 15 56 
Lars Törnros, Häradsdomarvägen 9   08 659 70 07 
Ingvar Andersson, Kanslersvägen 14   0720 45 68 91  

Suppleanter   
Anders Mächs, G:a Tyresöv. 385 0706 26 37 75 
Christian Roussos, Lagmansvägen 3  0733 02 82 82 
Jenny Green, Sockenvägen 549   0702 73 37 72   

Materielförvaltare   
Stephan & Margareta Kull, Arbetsv. 9 0700 90 97 05   
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