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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 
 

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening hade vid årets slut 501 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 
Revisorer   Daniel Unge och Eva Ångström 
Revisorssuppleanter  Susan Ludvigsson och Katarina Synnergård 
Valberedning  Jan Gustavsson, sammankallande, Gunilla Strandberg och Per Åström 
Materialförvaltare  Stephan & Margareta Kull 

Styrelsemedlemmen Anders Mächs avled under året. Styrelsen har under 2019 haft sju 
protokollförda möten. Medlemsinformation har delats ut vid fyra tillfällen och ett nyhetsbrev med e-
post har distribuerats vid tio tillfällen. 

Verksamhet 

Årsmötet 2019 hölls i Bagarmossens Folkets hus den 19 mars. Ett intressant föredrag av 
energirådgivare Kristin Janky om solceller och elbilladdning inledde mötet inför ca 50 talet 
medlemmar.  Det uppskattade föredraget avslutades med en kortare frågestund. Efter sedvanlig 
årsmöteshandling och övriga frågor där digitalisering av föreningens arkiv, uthyrningen och 
samarbete med andra föreningar diskuterades avslutades mötet med kaffe och matiga mackor.  

Valborgsfirande på gräsplanen söder om Kanslersvägen var en lyckad tillställning med stor 
uppslutning av besökare. En liten mindre brasa med nyttjande av eldningstunna gjorde att många 
passade på att grilla marshmallows över den mer tillgängliga brasan. ”Valborgsvalutan” för att 
snabba upp betalningar och minska köer fungerar bra och nyttjades nu för andra året i rad så många 
kan rutinerna. Både blom/kryddlotter och godislotter såldes snabbt slut och serveringen liksom 
fiskdamm fungerade utmärkt. 

Loppmarknad i föreningens regi anordnades i september för åttonde gången. Arrangemanget i 
Lagmansparken/Båtparken genomfördes i det vackra vädret där både försäljare och köpare trivdes 
även om kraftiga vindbyar ställde till det bland loppisborden. Serveringen och fiskdamm sköttes 
förtjänstfullt av idrottsföreningar och barnen var extra fina genom den utmärkta ansiktsmålningen. 

Höstmöte. Under året har styrelsen diskuterat och även gjort förfrågningar gällande att genomföra 
ett höstmöte med något föredragshållande under den mörka höstperioden. Evenemangen har dock 
skjutits på framtiden.  

Materieluthyrningen har varit stabil. Tält, bord och stolar är populärt men även övrig 
materiel har bokats flitigt. Fönsterparaply har införskaffats och som nyttjas vid 
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fönstermålning. Tyvärr har flera tält blåst sönder under året och har därför behövt lagas 
eller bytas ut mot nya. 

 

Hemsidan har uppdaterats löpande med både protokoll, information och länk till medlemmars inlägg 
på föreningens Facebooksida. Uppgifter om vår materialuthyrning är lättöverskådlig med både bilder, 
information och priser för allt material.  

Dokumentlagring. Styrelsen har 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 638 medlemmar. 
Nyhetsbrevet går ut till 352 personer. I snitt är det 57% som öppnar breven och 18% 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 kontakter med förvaltningen om gatuunderhåll och 
trafikintensitet.  Relevant information har vidareförts till medlemmarna via nyhetsbrev och 
facebookinlägg. Trafiken och hastighetsfrågor på Gamla Tyresövägen och Sockenvägen är ständigt 
aktuella ämnen. Snöplogning och halkbekämpning är också ämnen som behandlats 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 sätt informera 
att grannsamverkan är en bra förebyggande åtgärd för att minimera stölderna. I början på året var 
det även inbrott i föreningens materialbod. Värdet på det stulna understeg självrisken men låsningen 
till boden förstärktes för att minska risken för kommande inbrott. 

Byggplaner gällande fastigheten Gipsgjutaren 30 på Sockenvägen har under verksamhetsåret 
bevakats av styrelsen.  

Föreningssamarbete. Föreningen har samarbete med lokala idrottsföreningar som hjälper till vid 
valborg och loppmarknad med olika aktiviteter såsom café och fiskdamm. 

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

 

Skarpnäck i februari 2020 

Styrelsen genom Jan Truedson 


