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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 
 

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening hade vid årets slut 486 betalande medlemmar. 

Styrelse och funktionärer har varit: 
 
Ordförande   Jan Truedson, Arbetsvägen 5 
Kassör     Mina Langendahl, Gamla Tyresövägen 399 
Sekreterare   Lars Törnros, Häradsdomarvägen 9 
Övriga ledamöter  Karin Månsson, Lugna Gatan 20 

Jenny Green, Sockenvägen 549 
Suppleanter   Ulrika Caperius, Riksrådsvägen 38 
    Per Jonsson, Sekreterarbacken 14 

Ann Sundell Kihlstrand, Kanslersvägen 15   
Revisorer   Daniel Unge och Eva Ångström 
Revisorssuppleanter  Malin Rosengård och Katarina Synnergård 
Valberedning  Jan Gustavsson, sammankallande, Gunilla Strandberg och Per Åström 
Materialförvaltare  Stephan & Margareta Kull 

Styrelsen har under 2021 haft sju protokollförda möten. Medlemsinformation har delats ut vid tre 
tillfällen och ett nyhetsbrev med e-post har distribuerats vid sju tillfällen. 

Verksamhet 

Årsmötet 2021 hölls utomhus utanför Arbetsboden, Arbetsvägen 22 i Björkhagen hus den 2 
september. Corona pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer var anledning till att 
årsmötet hölls utomhus men övriga kringaktiviteter.  

Valborgsfirande ställdes in pga pandemin. 

Loppmarknaden genomfördes 19 september på grönområdet utanför förskolan Fågelboet. 
Trots regn var humöret på topp hos säljare och köpare. En fördel och förenkling av 
administrationen var att vi nu tar betalt på plats och det via en färdig QR kod som skannas 
av när plats bokas. 
 
Materieluthyrningen har varit stabil. Byggställningarna, är populära men även övrig materiel har 
bokats flitigt även om tält, bord och stolar har uthyrts i lite mindre omfattning under året pga 
pandemin. Teleskopisk grensax har införskaffats till trädklippning. Reparation av hissbara stegen ska 
utföras genom att byta dragrep och trissa. Arbetsboden har rustats upp med bättre belysning och då 
även utomhus så det är lättare att se uthyrningsmaterialet under den mörka årstiden. 

Hemsidan har uppdaterats löpande med både protokoll, information och länk till medlemmars inlägg 
på föreningens Facebook sida. Uppgifter om vår materialuthyrning är lättöverskådlig med både 
bilder, information och priser för allt material. Dock har det under verksamhetsåret varit en del 
problem med uppdateringar av webbprogrammet vilket medfört att arbete pågår med utveckling av 
föreningens hemsida för att vi enklare och mer regelbundet kan lägga in information och uppdatera 
befintliga webbsidor. 

Dokumentlagring. Styrelsen har en molnbaserad tjänst för att på ett säkert ställe lagra, ordna, dela 
och få åtkomst till information som produceras av föreningen. Föreningen följer rutiner enligt GDPR 
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som är en dataskyddsförordning gällande hantering och lagring av personuppgifter. Medlemmars 
personuppgifter nyttjas för hantering av medlemsregister och informationsspridning. 

Elektroniskt nyhetsbrev, Facebook och anslagstavla. Nyhetsbreven har skickats ut till medlemmar 
cirka en gång i månaden och finns även tillgängliga på hemsidan. Facebookgruppen består av 832 
medlemmar. Nyhetsbrevet går ut till i snitt 341 personer och i genomsnitt är det 58% som öppnar 
breven. Föreningen tar bort info på vår Facebook sida som handlar om företag eller politiska texter. 
På föreningens initiativ har en ny anslagstavla för meddelanden placerats på samma plats i 
Pungpinan där det tidigare fanns en anslagstavla där boende och föreningar i området enkelt kan 
sätta upp sina meddelandelappar. 

Medlemsregistret ligger i ett modernt program, och uppdateras och korrigeras löpande.  

Miljö/ Hållbarhetsgrupp. Styrelsen har under verksamhetsåret haft en del diskussioner hur 
hållbarhetsfrågorna ska kunna drivas inom föreningen och hos de boende. Ingen konkret punkt är 
ännu genomförd inom området och gruppen är också beroende av engagemang och input från 
hushållen.  

Trafikkontoret och reflexer. Föreningen har haft kontakter med förvaltningen om gatuunderhåll och 
trafikintensitet.  Relevant information har vidareförts till medlemmarna via nyhetsbrev och 
facebookinlägg. Trafiken och hastighetsfrågor på Gamla Tyresövägen och Sockenvägen är ständigt 
aktuella ämnen. Snöplogning och halkbekämpning är också ämnen som behandlats under året.      
När höst- och vintermörkret faller på är det extra viktigt att gående och cyklister syns tydligt. För att 
förbättra situationen delade föreningen i samband med julbrevet även ut reflexband till alla hushåll i 
området.  

Parker. Upprustning av Lagmansparken genomförs i regi av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. 
Föreningen har varit delaktig med synpunkter då det påverkar även framtida loppmarknader inom 
vår regi. 

Brottslighet. Området har inte varit förskonat från inbrott och föreningen försöker på olika sätt 
informera att grannsamverkan är en bra förebyggande åtgärd för att minimera stölderna. I 
närområdena har det under året även varit flertalet skjutningar och dödligt våld. Allt detta är mycket 
beklagligt och föreningen har det under bevakning för att vid behov kunna agera. 

Byggplaner gällande fastigheten Gipsgjutaren 30 på Sockenvägen har under verksamhetsåret 
bevakats av styrelsen. Rivnings- och bygglovshandlingar har kommit och av dessa drar styrelsen 
slutsatsen att detaljplan och regler efterföljs så därför har föreningen inga invändningar.  

Byggnation. Inget större byggnadsprojekt pågår i vårt område men det är desto intensivare i 
området kring Kärrtorp centrum och Bagarmossen. 

Skarpnäck i februari 2022 

Styrelsen genom Jan Truedson 

 

 


