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STYRELSEMÖTE 
Protokoll nr 6-2015 
 
Tid 2015-10-08, kl 19.15 – 21.30 
 
Plats Lokal, Riksrådsvägen 109 
 
Närvarande  Jan Truedsson, ordförande JT 
  Janne Gustavsson JG 
  Karin Månsson KM 
  Heléne Källgården HK 
  Jan Söderberg  JS 
 
Gäst  Per Källgården, Trygve  PK 
 
Anmält förhinder Lars Törnros 
  Jane Lundgren-Eriksson 
  Per Åström 
 
 
Öppnande, val av ordförande och sekreterare, justering av föregående protokoll 
Beslut JT väljs till mötesordförande 
 KM väljs till mötessekreterare 
 Protokoll 4-2015 godkänns och justeras 

Agendan godkänns med tillägget att mötet inleds med en presentation av appen 
Trygve, en tjänst för grannsamverkan 

 
Tryggve 
HK presenterar ärendet; det är många inbrott i området, många känner redan till Trygve och det är 
bra om föreningen tar ställning till den. 
PK berättar att appen är till för grannsamverkan. Trygghet skaps av omgivningen. Facebook är inget 
bra verktyg för detta. Trygve är en tjänst för dem i omgivningen. Idag går larm ut till de hundra 
närmaste och inom en kilometers radie. Man kan larma på tre nivåer 

1. Information/grön 
2. Viktigt/gult 
3. Brådskande/röd 

Det finns också skyltar både på svenska och engelska som kan sättas upp. De har annat utseende än 
de gamla Grannsamverkans skyltarna. 
Idag har Trygve 7000 användare i Sverige.  
Appen är gratis men det går att koppla betaltjänster till den. 
Beslut att  

• se positivt på att det bildas en ”Trygve grupp” inom föreningens upptagningsområde 
• informera om Trygve i föreningens nyhetsbrev 
• den som är intresserad av att bli admin kan höra av sig till Trygve 
• ha Trygghet som tema på årsmötet  
• En användargrupp inom Skarpnäcks Trädgårdsstad får inte ha ordet ”förening” i namnet. 
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Årsmöte 2016 
Årsmötet planeras ha temat Trygghet. Förutom Trygve kan t ex Lugna Gatan och Polisen bjudas in. 
Mötet bör hållas kring 17 mars. 
Beslut att   

• JG kontaktar Tina i torpen om lokal. 
 
Bordet runt 
JT har pratat med valberedningen om kassör. Det finns förslag på person men inget är klart ännu. 
Jane har rapporterat att det inte går att ha en helt utomstående kassör. 
JS har jobbat med register och ekonomirapport. 
JG har kollat dagisbygget, jobbat med tälten och BCS. 
HK har haft kontakt med Trygve och jobbar med nyhetsbrev. 
Beslut att  

• till nästa möte ha pratat med valberedningens sammankallande om kassörsrollen och förslag 
till person. 

 
Uthyrning 
Uthyrningen går bra. Vi har tre tält nu och skulle ha användning för fler till nästa säsong. 
Ändringsåtgärder i boden återstår att göra. 
Beslut att 

• om det behövs kan materialförvaltaren köpa en ny telefon för max 1500 kronor 
• frågan om nya tält ajourneras och tas upp före årsmötet så att eventuellt nyförvärv kommer 

med i budgeten 
• köpa en stege med ställbara ben för max 6500 kronor 

 
Ekonomi 
Ekonomin är god. Efter påminnelse återstår ca 110 hushåll som inte betalat medlemsavgift. Idag finns 
22 000 kronor på postgiro och 65 000 kronor på sparkonto. 
 
Loppisen 
Regn. Regn, regn … Vi menar att det var riktigt att genomföra loppisen trots det dåliga vädret och allt 
gick efter omständigheterna bra. 
I stort sett alla har betalt och alla fakturor är betalda.  
För att få polistillstånd för loppisen i parken måste det kallas marknad och kostar då lite mera per 
säljare. För att minimera den ekonomiska risken föreslås att man tar med egna bord m m.  
Loppmarknaden höll budget. 8 000 kronor kom in och 10 000 kronor las ut. 
Bilaga  utvärdering 
 
Dagisbygget 
JG rapporterar att föreningen får information om bygget. Det måste framföras att vi behöver ett 380 
volts uttag för valborgsfirandet. Det är tveksamt var brasan kan placeras och vi bör en ”plan B” för 
2016. 
Beslut att   

• JT kontaktar platsansvarig för bygget ”Kalle”. 
 
Kommunikationsplan 
JT föreslår att kommunikationsplanen mailas ut och hanteras över mail. 
Beslut att   

• hantera ärendet såsom föreslås 
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Vad ska vi göra i höst? 
 
Övrigt 
Frågan om rapport från tunnelbanedepåns lokalisering bordläggs. 
 
Föreningens skrivare  
Beslut att   

• JS övertar den. 
 
Övriga frågor 
Nyhetsbrev på hemsídan 
JG efterfrågar nyhetsbrev på hemsidan. HK undersöker om det går. 
HK m fl funderar på Avatar för föreningen på Facebook. 
 
Nästa möte 

• Torsdag 26 november, kl 19.15 på Riksrådsvägen 109, då framförallt årsmöte planeras 
• Torsdag 21 januari 2016, kl 19.15 på Riksrådsvägen 109 

 
Mötet avslutas 
Ordförande JT, tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
Protokollförare   Justerat 
 
Karin Månsson   Jan Truedsson 
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Loppis 2015 – sammanställning 

Annonsplatser och login: 

Gratisstockholm.nu 
login: loppis@skarpnack.org, lösen loppis2013 
http://gratisistockholm.nu/viewObject.aspx?objectId=97386 
 
________________________ 
www.loppiskartan.se 
användarnamn: LoppisBatparken 
Lösen: loppis2015 
_____________________ 
 
www.svenskaloppisar.se 
användae: loppis@skarpnack.se 
lösen: loppis2015 
http://svenskaloppisar.se/visaloppis.asp?id=13997 
 

Inför anmälan och ansökan om att arrangera loppis: 

Så här gick det till: Efter lång diskussion och genomgång av regelverk och förfaranden gick 
Ingemar Thalberg på Trafikkontoret  med på att säga OK till loppisen, så länge Mats 
Berglund på SDN godkände det eftersom det handlar om en park. Normalt sett är endast 
specifikt utsedda platser med hård mark möjliga att söka liknande tillstånd för. Den närmaste 
är Lagaplan Bagis.  
Mats sa OK så vi sökte tillstånd hos polisen (700kr) och sedan hos Ingemar Thalberg på 
Trafikkontoret (630kr). 
Vi sökte då som Loppis. Och, vi var ute i god tid i juni. 
Vi fick sedan inte kalla det Loppis utan ”Lokalt evenemang” och behövde betala ca 700kr.  
Besiktning gjordes av Ingemar Thalberg före och efter evenemanget. 
 
Så här ska det gå till: LOPPIS kan vi bara ha på anvisad plats (närmast är Bagis torg) och 
det sköter kommunen om. Om vi ska ansöka om att hålla loppis i Båtparken måste vi kalla 
det "marknad" i papprena. Det kostar då 70kr/säljare. Jag tror även polistillstånd och 
Trafikkontorets avgift tillkommer. 
Här är mer info: http://foretag.stockholm.se/upplatelser 
Här är blanketten: https://polisen.se/Stockholms_lan/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-
blanketter/Ansokan-tillstand-ordningslagen/ 
 

Feedback från Loppisgruppen 2015: 

1) Ingen baja-maja. Det är lyxigt men verkligen inget man förväntar om man går på loppis. 

Kanske kan det finnas ex 20 bord att boka för 200st men då ska de betalas i god tid i förväg 

och utan återbetalning. Då ger vi den möjligheten och vill man betala 200:- i förskott så är det 

ok. Blir det inga bordsbokningar så blir det heller inget jobb med det. För att underlätta 

betalningen kanske de kan erbjudas Swish? Jag tycker det är enklare än att behöva logga in 

på sin bank (men det är jag ☺ ) 

Ta 100:- för en plats med eget bord. 

2) Ca 16 tappra säljare kom. Ett gäng mejlade att de inte skulle komma. Caféet tjänade ca 

1500kr per klubb, jättekul! Jag räknar på slutresultat för föreningen när vi fått in alla 

http://gratisistockholm.nu/viewObject.aspx?objectId=97386
http://www.svenskaloppisar.se/
http://svenskaloppisar.se/visaloppis.asp?id=13997
http://foretag.stockholm.se/upplatelser
https://polisen.se/Stockholms_lan/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstand-ordningslagen/
https://polisen.se/Stockholms_lan/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstand-ordningslagen/


Bilaga till STF styrelsemöte 5-2015 Loppisen 

 

betalningar under veckan. Janne T, du kan väl skicka över uppdaterad lista när du har. 

Vi har verkligen haft tur med vädret tidigare år. Ett spontant förslag för kommande gånger, 

för att minska jobb och ekonomiska risker, är att skippa toan och be alla ta med sig egna 

bord (som alla andra loppisar). Vi kommer ändå behöva kalla det "marknad" rent formellt, 

och betala kommunen 70 kr per säljare. Ska vi då också ta betalt per bord och för toa landar 

vi på ca 200 och det känns för dyrt, tycker jag. 




