Verksamhetsberättelse för 2010
Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening hade vid årets slut 475 betalande medlemmar.
Styrelse och funktionärer har varit:
Ordförande
Jan Gustavsson, Statsrådsvägen 1
Kassör
Anders Wennersten, Presidentvägen 19
Ledamöter
Mats Behrenfelt, Riksrådsvägen 6
Karin Månsson, Lugna Gatan 20
Jan Söderberg, Drotsvägen 13
Suppleanter
Ingegerd Hahn, Skattmästarvägen 3

Per Åström, Skattmästarvägen 6
Jan Truedson, Arbetsvägen 5
Revisorer
Revisorssuppleanter
Valberedning
Materialförvaltare

Ingrid Konnbjer och Lars Ekvall
Katarina Synnergård och Birgitta Einarsson
Ulf Svahn, sammankallande, samt Nils Beijer och Christer Ångström
Stephan Kull

Styrelsen har under året hållit fem protokollförda möten. Medlemsinformation har delats ut vid tre
tillfällen och ett nyhetsbrev med e‐post har distribuerats vid två tillfällen.
2010 års verksamhet
Årsmötet 2010 hölls i Skarpnäcks kulturhus, den 18 mars i halkigt vinterväder. Förutom
årsmötesförhandlingar bjöds på spårvägshistoria av Ingvar Andersson. Hans Severinsson avgick som
ordförande pga. flytt från området, och avtackades för sina fyra år.
Årets valborgsfirande på gräsplanen söder om Kanslersvägen avlöpte närmast perfekt ur
arrangörsperspektiv och var till stor glädje för många.
Materieluthyrningen har under året åter slagit rekord. Det stora tält som bl.a. används vid Valborg
börjar bli slitet och planeras att ersättas. Några maskiner har skrotats och ersätts inte eftersom
underhållbehovet blir orimligt stort. Materialboden har under årets klottersanerats.
Genomfartstrafiken. Föreningen har stöttat medlemmen Stefan Sudra som har lämnat in ett
medborgarförslag till Stadsdelsnämnden om begränsning av smittrafiken Riksrådsvägen‐Fogdevägen.
I samband med detta har vi åter tagit upp trafiken på Gamla Tyresövägen med Trafikkontoret och
diskuterat hastighetsbegränsningen och förhållandena vid Pungpinans nya bebyggelse. Även trafiken
utmed den nya bebyggelsen vid Sockenvägen har diskuterats.
Trafikkontorets inställning följer det som beslutats av politikerna. Man hävdar att området inte har
onormalt mycket smittrafik, vilket nygjorda trafikmätningar sägs bekräfta. Fartdämpande åtgärder i
form av avsmalning av körbanor och anläggande av cykelbanor planeras utmed Sockenvägen. Gamla
Tyresövägen genom Pungpinan anses vara genomfartsväg och kan därför inte hastighetsbegränsas
till 30 km/tim. Övergångsstället där Statsrådsvägen mynnar i Sockenvägen har en grön tid för
fotgängare som ligger i överkant av normen. Ifall förskolor och föräldratåg vill så kan de få en dosa
för att förlänga tiden.
Byggnation i form av förtätning av vårt område fortsätter. Under året har kedjehusen i Pungpinan
blivit färdiga och vi har hälsat nya fastighetsägare välkomna i föreningen. Gångvägarna kring det nya
huset vid Sockenvägen/Holmögaddsvägen har varit till oro. Föreningen har försökt vara en nagel i
ögat på de ansvariga och förhållandet har stabiliserats.
__________________________________________________________________________ info@skarpnack.org
Box 6062, 121 06 Johanneshov
Pg 15 97 65‐1
Org.nr 802003‐0196
www.skarpnack.org

Miljövandringar har under året gjorts i Pungpinan och norr om kyrkogårdsmuren. Tråkigt nog är
uppslutningen dålig. De påpekanden vi har gjort till parkförvaltningen verkar göra viss nytta.
Parkerna utmed Kyrkogårdsvägen har i höst rustats upp, och parken vid Laduplan fortsätter att
underhållas. Vildtippen mot Skarpnäcksfältet kommer att tas bort, lovar parkförvaltningen.
Gatorna i vårt område är i väldigt dåligt skick, vilket bl.a. märks vid regnväder. Vi har fått till en dialog
med Trafikkontoret om detta och hoppas på visst underhållsarbete under 2011.
Snöröjningen har varit ojämn. Styrelsen har inte fått direkta påstötningar, men grannar emellan har
hörts klagomål. Föreningen har varit i kontakt med stadsdelsförvaltningen och kommit överens om
hur kontakterna inför nästa vinter ska hanteras.
Avfallshämtningen utförs fortfarande inte enligt den överenskommelse vi har med Stockholms stad.
Styrelsen har god och positiv kontakt med de ansvariga på trafikkontoret, men det är viktigt att varje
fastighetsägare själv anmäler brister till Stockholms stad. Vårt avtal med staden innebär att samtliga
en‐ och tvåfamiljshus ska få hämtning av sopkärlet på tomten, och kärlet ska ställas tillbaka på
samma plats av hämtningspersonalen.
Arkivet. Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening har ett arkiv med samlade protokoll och annat sedan
starten 1927. Styrelsen har undersökt möjligheten att låta Stadsarkivet ta hand om materialet, men
fått nej. Ett antal vykort och foton har inköpts då de kompletterar det historiska material som vi
förfogar över.
Hemsidan underhålls och under året har vi bl.a. lagt ut information om hur man går till väga vid om‐
och tillbyggnader, med länkar till myndigheter och byggnadsvårdsplatser. Bl.a. finns information om
hur man går till väga för att gräva för grunddränering på allmän mark och hur dagvatten ska tas om
hand. Bergvärmeinformation är utlagd på sidan och sotningsbestämmelserna är uppdaterade.
Facebook och elektroniskt nyhetsbrev. Styrelsen har skickat ut information i form av ett nyhetsbrev
till insamlade e‐postadresser. Under året har vi öppnat en gruppsida på Facebook där det finns
möjligheter att ta del av gemensamma inlägg och öppna diskussioner. Facebooksidan blir dock inte
bättre än vad medlemmarna gör den till.
Övrigt. Det planeras för ett nytt omsorgsboende söder om Kanslersvägen, där det finns ett nedlagt
dagis. Styrelsen har inte för avsikt att överklaga dessa planer. Vi bevakar dock ärendet för att försöka
få huset utformat och placerat på ett sätt som passar området. Den som är intresserad att själv följa
ärendet kan göra detta på Stockholms stads hemsida, pågående planer (Område vid kv
Borgarståndet, Bagarmossen, Diarienummer: 2007‐36258).
Styrelsemöten har hållits i Kärrtorpet. Lokalen samt förvaringsutrymmen har disponerats mot en
avgift till Hans Severinsson, som numera inte är fastighetsägare i området.
Andra ärenden som hanterats är: kanadagäss vid Söderbysjön, bussarnas tidhållning, hemtjänstens
skyldigheter, radonmätning, råttplågan.
Skarpnäck i mars 2011
Jan Gustavsson, ordförande
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