
Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening är en ideell förening och 
som sådan helt beroende av ditt engagemang och din vilja. 
Styrelsen arbetar på sin fritid och behöver din hjälp för att 
kunna åstadkomma underverk! Slut upp på årsmötet och 
diskutera vad föreningen kan göra för vår gemensamma trivsel 
och vad du kan göra för föreningen!

Vi har i år lagt årsmötet på Bio Reflexen i Kärrtorps centrum. 
Vårt lilla stadsdelstorg rymmer mycket kultur, TUR-teatern i 
Fyren, Teater Reflex och Bio Reflexen! Reflexen har teater, bio, 
föredrag m.m. och vi är glada att ha hittat ett tillfälle att hålla 
föreningens medlemsmöte där och få information om Reflex-
ens verksamhet! Vi bjuder på kaffe/te/dricka med smörgås 
eller bulle så att du kan komma direkt från jobbet. För dig som 
vill går det bra att köpa ett glas vin.

Årsmötesförhandlingarna är stadgeenligt formella med 
genomgång av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 
och val av förtroendevalda. Inkomna motioner diskuteras och 
besvaras.

Formalia
Denna kallelse delas ut till hushåll i Skarpnäcks Trädgårds-
stadsförenings kärnområde. Agenda, verksamhetsberättelse, 
revisionsberättelse, budget och verksamhetsplan finns på 
föreningens hemsida. Du som inte har tillgång till Internet kan 
ringa styrelsen så skriver vi ut handlingarna till dig. Handling-
arna kommer att finnas tillgängliga på årsmötet.

Om du önskar att någon speciell fråga ska behandlas på 
medlemsmötet kan du skicka in en motion till styrelsen. Mo-
tioner ska vara inlämnade före den första mars.

Valberedningen tar tacksamt emot förslag till förtroende-
valda i föreningen. Kontakta Tommy Karlsson, 070–767 04 20.

Årsmötet hålls i Bio Reflexen, Kärrtorps centrum. Mötet 
börjar 18:30 och slutar 21:00. Från Pungpinan går buss 180.

Program
Inskrivning i röstlängden 18:30
Bio Reflexen informerar och visar film 18:45
Paus, kaffe 19:30
Årsmötesförhandlingar 20:00–21:00

Anmäl att du kommer, så att vi kan beställa lagom mycket 
tilltugg till kaffet! 

Hjärtligt välkommen!

Skarpnäck, 8 februari 2015
För styrelsen

Jan Gustavsson, ordförande

Till alla medlemmar, nyinflyttade och övriga intresserade

Kallelse till årsmöte
Årsmöte i Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening äger rum 
måndagen den 16 mars 2014, klockan 18:30 
på Bio Reflexen. 



Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening har sina rötter i Pung-
pinans självbyggarslit 1927. Det var en annan tid, ett 
annat samhälle, en annan gemenskap.

Skarpnäcks Trädgårdsstad, från Sockenvägen och söderut 
ungefär, byggdes i början/mitten/slutet av 1920-talet. Senare 
tillskott är grupphusbebyggelserna mellan trädgårdsstaden 
och Skarpnäcksfältet, 1950–1960-tal, de allra senaste är stads-
radhusen vid Kärrtorps bollplan och i Pungpinan.

Områdets historia finns dokumenterad på föreningens 
webbplats och i en broschyr från 80-årsjubileet. 
Områdets parker sköts av parkförvaltningen, 
men om vi själva inte använder parkerna så 
utvecklas de inte. Vi märker ett nytt intresse för 
husens originalutseende, och föreningen har 
samlat tips och råd om regler och arkitektur. 
Trafiken till och från Bagarmossen har engage-
rat boende här sedan 1950-talet och kommer 
att engagera även dig som flyttar in. Föreningen har en lång 
erfarenhet av hur svårt det är att påverka och önskar mer en-
gagemang hos gräsrötterna för att sätta press på politikerna.

De ytterst påtagliga spåren av föreningens verksamhet är 
vår uthyrning av redskap, ställningar och partytält, och vår 
majbrasa med fiskdamm och kafé. I september organiserar vi 
loppmarknad i båtparken. Vi bevakar vad som händer i områ-
det och håller tät kontakt med stans förvaltningar. Information 
får du via nyhetsbrev, hemsida och facebook.

Medlemsavgift
För att få rösta i årsmötesförhandlingarna måste du vara 
medlem. Medlemsavgiften är 75 kr/år sedan 21 år. Du som har 
betalt medlemsavgift för 2014 är upptagen i medlemsregistret, 
och kommer att få en avi för inbetalning av 2015 års avgift i 
brevlådan i april. 

Om du inte redan är medlem: Betala till föreningens konto 
senast den 6 mars.

Hemsidan och Facebook
Besök gärna vår hemsida www.skarpnack.org! Där finns ett 
omfångsrikt material om vårt områdes historia. Där finns 
länkar till myndigheter och anvisningar. Vi har en gruppsida på 
Facebook som blir bättre ju fler som diskuterar och delar tips 
och idéer. 

Information via e-post
Vi gör ett nyhetsbrev som skickas per e-post till medlemmar. 
Ifall du vill ha information förutom de lappar vi lägger i brevlå-
dorna så skicka ett meddelande till föreningen  
(info@skarpnack.org) så lägger vi till dig i sändlistan. Om du 

vet att du bytt adress utan att meddela oss så var snäll och 
mejla in din nya!

Uthyrningsmateriel
Just nu är det lågsäsong för uthyrning av tält och ställningar. 
Men tänk på att du kan hyra extrabord och stolar om ni ska ha 
stor fest hemma. Eller inomhusställning för att måla i trappan? 
Se hemsidan.

Ombyggnadsplaner?
Vi får förfrågningar angående hur man ska bygga till och bygga 
om. På hemsidan finns tips och länkar! Skaffa vår 80-årsbro-
schyr, i den finns inspiration.

Kommunal service
Brister i snöplogning och avfallshantering anmäls till Stock-
holms stad, telefon 08-651 00 00, eller på Stockholms hem-
sida. Att ge återkoppling till staden är det enda som kan för-
bättra servicen! Du kan även lämna beröm på stans hemsida!

Valborg
På gräsplanen söder om Kanslersvägen tänder vi traditions-
enligt föreningens majbrasa och hälsar alla välkomna till 
fiskdamm, lotteri och kafé!

Loppmarknad
Loppisen i Lagmansparken, alias båtparken, där vi som bor i 
området säljer våra prylar och alla är hjärtligt välkomna att 
fynda och fika. I september blir det den fjärde i ordningen.

Styrelse 2014
Ordförande 
Jan Gustavsson, Statsrådsvägen 1 08 648 77 15
Kassör 
Jan Truedson, Arbetsvägen 5 0760 30 62 95
Ledamöter 
Heléne Källgården, Skrivarvägen 12 0737 29 37 56
Karin Månsson, Lugna Gatan 20 0709 59 15 56
Jan Söderberg, Drotsvägen 13 08 649 24 03
Suppleanter  
Jane Lundgren-Eriksson, Rönnvägen 1 0707 13 84 56
Lars Törnros, Häradsdomarvägen 9 08 659 70 07
Per Åström, Skattmästarvägen 6 08 688 79 21
Materielförvaltare
Stephan Kull, Arbetsvägen 9 0737 30 29 17
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