
 

__________________________________________________________________________ info@skarpnack.org 
Arbetsvägen 22,  128 38 Skarpnäck  Pg 15 97 65-7  Org.nr 802003-0196  www.skarpnack.org 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013  
 

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening hade vid årets slut 471 betalande medlemmar. 

Styrelse och funktionärer har varit: 
Ordförande  Jan Gustavsson, Statsrådsvägen 1 
Kassör   Jan Truedson, Arbetsvägen 5 
Ledamöter  Mats Behrenfelt, Riksrådsvägen 6 
   Karin Månsson, Lugna Gatan 20 
   Jan Söderberg, Drotsvägen 13 
Suppleanter  Heléne Källgården, Skrivarvägen 12 
   Lars Törnros, Häradsdomarvägen 9  

Per Åström, Skattmästarvägen 6  
Revisorer  Birgitta Einarsson och Lars Ekvall 
Revisorssuppleanter Daniel Unge och Eva Ångström 
Valberedning  Tommy Karlsson, sammankallande, samt Per Synnergård och Stephan Kull 
Materialförvaltare Stephan Kull 

Styrelsen har under 2013 haft sex protokollförda möten. Medlemsinformation har delats ut vid fyra 
tillfällen och ett nyhetsbrev med e-post har distribuerats vid tjugotalet tillfällen. 

Verksamhet 

Årsmötet 2013 hölls på Visitors Center, Skogskyrkogården, den 13 mars. Vid medlemsmötet 
godkändes för andra gången ändringar i stadgarna. Sex motioner behandlades.  

Valborgsfirande på gräsplanen söder om Kanslersvägen genomfördes och var lyckat.  

Loppmarknad i föreningens regi anordnades i september för andra gången. Arrangemanget i 
Lagmansparken/båtparken lockade mycket folk. 

Materieluthyrningen har varit stabil. Priserna sänktes inför säsongen 2013, men trots det har 
intäkterna varit goda.  Stolar och bord har förnyats. En skottkärra har köpts in. Under året har 
materielboden målats om och fått nya lås.  

Hemsidan har uppdaterats löpande. Arbete med ny hemsida har pågått under året och den är nu i 
drift.  

Elektroniskt nyhetsbrev och Facebook. Styrelsen har skickat ut information i form av ett nyhetsbrev 
till insamlade e-postadresser, ett drygt tjugotal gånger under verksamhetsåret. Nyhetsbreven finns 
även tillgängliga på hemsidan. Facebookgruppen består nu av cirka 230 medlemmar. Nyhetsbrevet 
går ut till ungefär 380 personer. 

Medlemsregistret har överförts till en ny programvara, och har uppdaterats och korrigerats löpande.  

Vita Sten, gränsstenen vid Sockenvägen, vitkalkades under hösten. 

Genomfartstrafiken. Föreningen har haft en fortlöpande dialog med Trafikkontoret om 
genomfartstrafiken i området.  

Föreningen har fått stadsdelspolitikerna att uppmärksamma den hårda trafiken på främst 
Sockenvägen och att tillskriva Trafikkontoret i ärendet. Medlemmar kunde under en träff på 
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Sockenvägen diskutera den aktuella situationen och framtida påverkan av utökad bebyggelse i 
Bagarmossen. 

Byggnation. Ny förskola i grönområdet söder om Kanslersvägen har fått detaljplan godkänd och är 
under projektering. Föreningen arbetar för att valborg ska kunna firas på den närliggande gräsytan 
även i fortsättningen. 

Gatorna i vårt område är på vissa ställen i väldigt dåligt skick. Föreningen har haft en dialog med 
berörd tjänsteman på Trafikkontoret. 

Öppen fiber, från Telia Operator Business. Föreningen har med lyckat resultat intensifierat 
ansträngningarna att få Telia att bygga ut fibernätet i kvarvarande kvarter. 

 

Skarpnäck i mars 2014 

Jan Gustavsson, ordförande  


