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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018 
 

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening hade vid årets slut 509 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 Roussos, Lagmansvägen 3  

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

Styrelsen har under 2018 haft åtta protokollförda möten. Medlemsinformation har delats ut vid fyra 
tillfällen och ett nyhetsbrev med e-post har distribuerats vid nio tillfällen. 

Verksamhet 

Årsmötet 2018 hölls i Kärrtorps Gymnasium den 13 mars. I sann trädgårdstadsanda inleddes mötet 
med att trädgårdsjournalisten och stadsodlaren Ulrika Flodin berättade om hållbar stadsodling inför 
ca 60 talet medlemmar.  Det uppskattade föredraget avslutades med en kortare frågestund. Efter 
sedvanlig årsmöteshandling och efter övrig fråga där planerna för Hemmet för gamla som 
genomgångsbostäder för nyanlända diskuterades avslutades mötet med kaffe och matiga mackor.  

Valborgsfirande på gräsplanen söder om Kanslersvägen var en lyckad tillställning med stor 
uppslutning av besökare. En viss oro fanns att det skulle bli trångt då byggnation av ny parkväg pågick 
vid vår eldstad, men vi fick plats. Vi introducerade ”Valborgsvalutan” för att snabba upp betalningar 
och minska köer. Det är ett häfte med 10 st biljetter som köps på plats och fungerar som betalning 
för det som inhandlas under kvällen. Häftet kostar 100: - och genom införskaffat Swishkonto till 
föreningen och betalning via QR läsare blev Valborgsvalutan till stor succé. Både blom/kryddlotter 
och godislotter såldes snabbt slut och liksom föregående år sköttes serveringen av en lokal 
idrottsförening som också hade fullt upp.  

Loppmarknad i föreningens regi anordnades i september för sjunde gången. Arrangemanget i 
Lagmansparken/Båtparken lockade många i det fina vädret och över 50st 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.  

Materieluthyrningen har varit stabil. Tält, bord och stolar är populärt men även övrig 

materiel har bokats flitigt. Nya terrassvärmare har införskaffats. 
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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. Föreningen följer rutiner enligt 
GDPR som är en dataskyddsförordning gällande hantering och lagring av personuppgifter. 
Medlemmars personuppgifter nyttjas för hantering av medlemsregister och informationsspridning. 

Elektroniskt nyhetsbrev och Facebook. Nyhetsbreven har skickats ut till medlemmar cirka en gång i 
månaden och finns även tillgängliga på hemsidan. Facebookgruppen består av 558 medlemmar. 
Nyhetsbrevet går ut till 356 personer. I snitt är det 59% som öppnar breven och 17% klickar på länkar 
i mejlen. Föreningen tar bort info på vår Facebook sida som handlar om företag eller politiska texter. 

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. Farthinder på Kanslersvägen har monterats under året.  

Stockholm vatten, avfall. Hanteringen av entreprenören sker till olika belåtenhet som till stor del är 
beroende på var man bor och hur närområdet mellan gata och fastigheten ser ut. 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. 

Stadsbyggnadsförslag gällande områdesprogram för utbyggnad av Skarpnäck och Bagarmossen har 
under verksamhetsåret bevakats av styrelsen. Gällande Bergholmsbacken i Bagarmossen var 
detaljplanen ute för samråd under hösten. Särskilt beaktades trafikfrågorna av styrelsen.  

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 och Bagarmossen.  

 

 

Skarpnäck i februari 2019 

 

 

Styrelsen genom Jan Truedson 


