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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 

Medlemsinformation. Styrelsen kommer fortlöpande att skicka ut nyhetsbrev med e-post då det 
finns aktuell information att föra vidare. Styrelsen uppmanar medlemmarna att föra en aktiv dialog 
på vår gruppsida på Facebook. Information i brevlådorna planeras att delas ut inför årsmöte, valborg, 
loppmarknad och julhelg.  

Medlemsregistret genomgår en modernisering och revidering. Arbetet med att införa OCR-läsning av 
medlemsavgifter introduceras under året.  

Arkiv. Föreningens arkiv av gamla handlingar sedan 1927 planeras att skannas in för att göra arkivet 
mer lättillgängligt samt skapa en säkerhetskopia. Delar av materialet kan komma att göras tillgängligt 
via hemsidan. 

Hemsidan är nu installerad på en ny plattform hos ett nytt webbhotell. Uppdatering av sidan ska ske 
vid behov. Medlemmarna uppmanas att bidra med historiskt eller annat relevant material. 

Majbrasan. Valborgsfirandet kommer att anordnas på den traditionella platsen, gräsplanen söder om 
Kanslersvägen.  

Loppmarknad. Förra årets loppmarknad i Lagmansparken fick ett starkt gensvar och vi kommer att 
ordna loppis även i år. Vi välkomnar frivilliga krafter för planering och fysiskt hantering. 

Uthyrningsmaterielen. Behovet av stora kompletteringar är efter fjolårets inköp borta. Mindre 
redskap kan komma att inköpas på begäran av medlemmar. 

Byggnation, trafik. Det planeras för nyexploatering i Bagarmossen, vilket kommer att påverka 
trafiken i området på längre sikt. Föreningen följer utvecklingen och kommer att föra en dialog med 
politikerna i Stadsdelsnämnden. Förskolan med blivande adress Kanslersvägen 38 har fått 
detaljplanen godkänd och planeras färdig sent 2015. Föreningen bevakar ärendet för att värna 
majbrasans fortlevande. 

Trafikkontoret, parkförvaltningen. Styrelsen håller kontakt med respektive tjänstemän på 
trafikkontoret, som handlägger trafikföring, gatuunderhåll, belysning, träd i gatumiljö, parkering, 
sophämtning och renhållning, samt stadsdelskontoret som ansvarar för parkmark. 

Kabeltevenätet och utbyggnaden av Öppen Fiber kommer fortsatt att bevakas av styrelsen. Det 
mesta av fibernätet förväntas bli klart under året. 

 

Skarpnäck i mars 2014 

Jan Gustavsson, ordförande  

 


