VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012
Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening hade vid årets slut 459 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
Ingegerd Hahn, Skattmästarvägen 3
Per Åström, Skattmästarvägen 6
Heléne Källgården, Skrivarvägen 12
Revisorer
Ingrid Konnbjer och Lars Ekvall
Revisorssuppleanter Katarina Synnergård och Birgitta Einarsson
Valberedning
Tommy Karlsson, sammankallande, samt Per Synnergård och Stephan Kull
Materialförvaltare
Stephan Kull
Styrelsen har under året hållit sju protokollförda möten. Medlemsinformation har delats ut vid fyra
tillfällen och ett nyhetsbrev med e-post har distribuerats vid tjugotre tillfällen.
2012 års verksamhet
Årsmötet 2012 hölls på TUR-teatern i Kärrtorp, den 22 mars. Den tyngsta punkten på agendan var
ändringar i föreningens stadgar, som godkändes med protokollförda ändringar. Förutom
årsmötesförhandlingar visades en kort improvisationsteaterföreställning. Det serverades smörgås
med dricka, och öl och vin fanns att köpa. Årsmötet var välbesökt och uppskattat.
Årets valborgsfirande på gräsplanen söder om Kanslersvägen genomfördes åter till vänligt vårväder
och var till stor glädje för barn och vuxna. Eldvakten varade långt in på första maj.
Materieluthyrningen har varit stabil. Ett nytt lättmonterat tält har köpts in som ersättning för det tält
som bl.a. används vid valborg, som är slitet och opraktiskt. De två mindre byggnadsställningarna har
setts över och kompletterats. Kokplattor, kastruller och termosar till valborg har införskaffats och
medlemmarna kan låna dessa tillsammans med tälten.
Genomfartstrafiken. Föreningen har en fortlöpande dialog med Trafikkontoret om
genomfartstrafiken i området. Trafiken till och från Bagarmossen (även på Gamla Tyresövägen) och
smittrafiken via Fogdevägen till Rusthållarvägen är alltid ett aktuellt ämne för oss i området.
Föreningen har under året nära följt utvecklingen om att binda ihop Bagarmossen och
Skarpnäcksstaden med bostäder och en lokalgata (inom Stockholms vision om Promenadstaden),
eftersom detta kommer att påverka trafiksituationen i vårt område.
Byggnation. Det planeras en ny förskola i grönområdet söder om Kanslersvägen, vid majbrasans plats
och föreningen har arbetat för att valborg ska kunna firas på platsen även i fortsättningen.
Miljövandringarna har upphört under året. Föreningen har i stället löpande påpekat bristande
skötsel av parker och gatumiljö till stadsdelskontoret.
Lagmansparken är på gång att rustas upp inom ett par år. De boende har via föreningen framfört
sina önskemål till stadsdelsförvaltningen.
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Gatorna i vårt område är i väldigt dåligt skick, vilket bl.a. märks vid regnväder. Föreningen har
tillställt trafikkontoret en sammanställning av de värsta skadorna, men kontoret har inte haft
budgetmedel för ordentlig upprustning.
Snöröjningen vintern 2012–2013 har varit undermålig. Styrelsen har varit i upprepad kontakt med
Trafikkontoret och diskuterat hur snöröjningen utförs. Även med parkförvaltningen har det förts
diskussioner. De nya parkeringsbestämmelserna har följts på ett bra sätt.
Avfallshämtningen. Styrelsen har haft och har god och positiv kontakt med de ansvariga på
Trafikkontoret, och påpekat att avfallshämtningen fortfarande inte utförs enligt den
överenskommelse föreningen har med Stockholms stad. Samtliga en- och tvåfamiljshus ska få
hämtning av sopkärlet på tomten, och kärlet ska ställas tillbaka på samma plats av
hämtningspersonalen.
Hemsidan har uppdaterats löpande. Arbete med en ny hemsida har budgeterats för år 2013.
Elektroniskt nyhetsbrev och Facebook. Styrelsen har skickat ut information i form av ett nyhetsbrev
till insamlade e-postadresser, tjugotre gånger under verksamhetsåret. Nyhetsbreven finns även
tillgängliga på hemsidan. Vår gruppsida på Facebook har blivit en bra kanal för snabb information och
diskussion mellan medlemmarna. Ungefär 150 medlemmar fanns i gruppen vid årsskiftet.
Loppmarknad i föreningens regi anordnades i Lagmansparken (båtparken) i september. Den fick stor
uppslutning och kommer att upprepas 2013. Kanske blir det en ny tradition?
Öppen fiber, från Telia Operator Business, har installerats fläckvis i området. Föreningen har inte
(trots upprepade påstötningar) kunnat få reda på utbyggnadsplanerna.
BCS kabelteve. Styrelsen har undersökt de avtal som upprättats angående kabelnätet och funnit att
föreningen inte har några förpliktelser. Cirka 120 fastigheter har varit eller är anslutna till kabelnätet.
Vita Sten, den gamla gränsmarkeringen mellan Enskede, Hammarby och Skarpnäck har tvättats vit i
en medlemsinsats. Stadsmuseet har beslutat att tillverka en riktig skylt, bekostad av stadsdelen.
Ny postadress . Föreningen har under hösten ändrat sin adress till Arbetsvägen 22, en anpassning till
en krympande postmängd.
Övrigt. TeliaSonera har inkommit med en ny bygglovsansökan för mobilmast på berget ovanför
Hagtornsvägen. Föreningen har bevakat ärendet.

Skarpnäck i februari 2013
Jan Gustavsson, ordförande
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