
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022 

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening hade vid årets slut 467 betalande medlemmar. 

Styrelse och funktionärer har varit: 

Ordförande 
Kassör 
Sekreterare 
Övriga ledamöter 

Suppleanter 

Mihaela lngemarsson, Riksrådsvägen 34 
Jan Truedson, Arbetsvägen 5 
Lars Törnros, Häradsdomarvägen 9 
Karin Månsson, Lugna Gatan 20 
Jenny Green, Sockenvägen 549 
Ulrika Caperius, Riksrådsvägen 38 
Per Jonsson, Sekreterarbacken 14 
Ann Sundell Kihlstrand, Kanslersvägen 15 
Mina Langendahl och Eva Ångström 
Malin Rosengård och Katarina Synnergård 

Revisorer 
Revisorssuppleanter 
Valberedning 
Materialförvaltare 

Jan Gustavsson, sammankallande, Gunilla Strandberg och Per Åström 
Stephan & Margareta Kull 

Styrelsen har under 2022 haft nio protokollförda möten. Medlemsinformation har delats ut vid tre 
tillfällen och nyhetsbrev med e-post har distribuerats vid sju tillfällen+ två extra nyhetsbrev. 

Verksamhet 

Årsmötet 2022 hölls utomhus utanför Arbetsboden, Arbetsvägen 22 den 12 maj. Coronapandemin och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer var anledning till att årsmötet hölls utomhus och utan 
övriga kringaktiviteter. Protokoll från årsmötet liksom från styrelsemöten och övrig dokumentation 
finns på föreningens hemsida. Det ska noteras att på årsmötesprotokollet står det fel årtal. 

Valborgsfirande på gräsplanen söder om Kanslersvägen var en lyckad tillställning med bra uppslutning 
av besökare. Dock fanns det behov av flera personer som kan vara behjälpliga bla med säkerheten vid 
elden. 

Den annars årliga Loppmarknaden i september genomfördes ej under 2022. Delvis beroende 
på svårigheter att få fler personer delaktiga i planering och administration av arrangemanget. 

Materieluthyrningen har varit stabil. Byggställningarna, är populära men även övrig materiel har 
bokats flitigt. Ljusslingor och terassvärmare har bytts ut mot nya pga att de befintliga var dåliga/trasiga. 
Nya runda fällbara ståbord, fällbara bord med plastskiva samt fällbara sittbänkar och bord i trä har 
efter ett offertförfarande köpts in och beräknas levereras under mars 2023. Sittbänkarna är över 30 år 
gamla och slitna liksom fällbara borden. Ståborden var komplementköp då de är populära i 
uthyrningen. 

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 ska kunna lägga in information och uppdatera befintliga 
webbsidor. 
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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 

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 910 

medlemmar. Föreningen tar bort info på vår Facebook sida som handlar om företag eller politiska 

texter. Nyhetsbrevet går ut i genomsnitt till 328 personer och 69% öppnar mejlet. Vid ett antal tillfällen 

har information om kommande händelser brevledes delats ut till boende. Föreningen har också använt 

områdets 3st anslagstavlor för meddelanden till boende. 

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

Miljö/ Hållbarhetsgrupp. Styrelsen har under verksamhetsåret startat en Hållbarhetsgrupp med 

deltagare från styrelsen samt några ytterligare föreningsmedlemmar. Ett antal möten har genomförts 

där syfte och mål har fastställts samt att dokumentation har börjat producerats. Planering och bokande 

av föredragshållare till årsmötet har utförts av Hållbarhetsgruppen. 

Trafikkontoret. Föreningen har haft kontakter med förvaltningen om gatuunderhåll och 

trafikintensitet. Relevant information har vidareförts till medlemmarna via nyhetsbrev och 

facebookinlägg. Uppmaningen att använda stadens app. "Tyck till" har visats sig vara lyckosam då det 

gäller trafik- och utemiljö. Trafiken och hastighetsfrågor på Gamla Tyresövägen och Sockenvägen är 

ständigt aktuella ämnen. Beslut kring kommande byggnationer i Bagarmossen (Bergholmsbacken) och 

byggtransporter till detta har bevakats. Snöplogning och halkbekämpning är också ämnen som 

behandlats under året. 

Parker. Upprustning av Lagmansparken har genomförts i regi av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. 

Föreningen har varit delaktig med synpunkter då det påverkar framtida aktiviteter i vår regi. 

Stockholm vatten och avfall. Entreprenörens hantering av uppdraget sker till olika belåtenhet, till stor 

del är beroende på var man bor och hur närområdet mellan gata och fastigheten ser ut. Föreningen 

hänvisar till Stadens hemsida där information om abonnemang och rutiner framgår. 

Brottslighet och brottsförebyggande åtgärder. 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. Trakasserier, bus och skadegörelse har också förekommit inom området. I 

närområdena har det även under detta år varit skjutningar och dödligt våld. Allt detta är mycket 

beklagligt och föreningen har det under bevakning för att vid behov kunna agera. Föreningen har under 

året blivit delaktig i det brottsförebyggande arbetet via nätverket KärrBrå (Brottförebyggande rådet i 

Kärrtorp), där flertalet myndigheter och närliggande aktörer/företag ingår. 

Byggnation. Inget större byggnadsprojekt pågår i vårt område men det är desto intensivare i området 

kring Kärrtorp centrum och Bagarmossen. 

Skarpnäck i februari 2023 

Styrelsen genom Mihaela lngemarsson 
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