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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening hade vid årets slut 474 medlemmar.
Styrelse och funktionärer har varit:
Ordförande
Hans Severinson, Hagtornsvägen 38
Kassör
Anders Wennersten, Presidentvägen 19
Ledamöter
Mats Behrenfelt, Riksrådsvägen 6
Jan Gustavsson, Statsrådsv 1
Jan Söderberg, Drotsvägen 13
Suppleanter
Lars Claesson Flädervägen 3
Karin Månsson Lugna Gatan 20
Ingegerd Hahn, Skattmästarvägen 3
Revisorer
Ingrid Konnbjer och Lars Ekvall
Revisorssuppleanter
Katarina Synnergård och Birgitta Einarsson
Valberedning
Ulf Svahn, sammankallande, tel 39 13 84, samt Nils Beijer och
Christer Ångström
Materialförvaltare
Stephan Kull

Styrelsen har under året hållit 5 protokollförda möten och 3 möten i arbetsgrupper.
2009 års verksamhet kan sammanfattas under följande rubriker:
Årsmötet

Årsmötet 2009 hölls 26 mars i lilla salen i Fyren, med ca 40
närvarande.En erfaren arkitekt, Reina Birko, informerade om den
byggteknik och arkitektur våra hus uppfördes med.

Valborgsmässofesten

Årets valborgsfest blev succéartad. Mycket folk, fint väder, brasa,
körsång, fiskdamm, lotteri, korv och eftersläckning. Och, ingen
brist på funktionärer.

Materialutlåningen

Både ställningar och partytält (inklusive ett nytt) var
flitigt i bruk även i år. Omsättningen satte rekord.

Förtätningsprojekt

Vi har följer kontinuerligt utvecklingen av planeringen av
förtätningsprojekten i och omkring vårt område. Planprocessen
avslutades under året.
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Trafikfrågor

En arbetsgrupp är engagerad i problem med smittrafik till
Bagarmossen via Fogdevägen.
Vi har haft kontakt med Trafikkontoret angående trafikåtgärder för
kommande bebyggelse längs Sockenvägen.

Gasavveckling

Stockholm Gas/Fortum har stämts av en grupptalan av villaägare,
för avtalsbrott när gasförsörjningen till vårt område sagts upp.
Tingsrätten dömde till Fortums fördel.

Miljögruppen

Två trivselvandringar har skett under våren 2009.

Hemsida, E-post

Hemsidan, www.skarpnack.org, hälls kontinuerligt uppdaterad
med uppgifter av intresse för området. Information om föreningens
verksamhet m m sker i ökande grad via e-post. Tre utskick har gått
ut till drygt hälften av medlemsantalet (de som uppgivit sin epostadress)

Övrigt

Föreningen har träffat en överenskommelse med Trafikkontoret
om hur rutinerna för sophämtning ska tillämpas med de
förhållanden som råder i delar av vår område. Exempelvis längs
Sockenvägen och Gamla Tyresövägen, där avståndet till gatan är
stort. Principiellt ska samtliga en- och tvåfamiljshus få hämtning
av sopkärlet på tomten, och kärlet ska ställas tillbaka på samma
plats av hämtningspersonalen.
Föreningen stöder föräldravandring i vårt närområde genom ett
kontantbidrag.

Skarpnäck i februari 2010

Hans Severinson, Mats Behrenfelt, Anders Wennersten, Jan Gustavsson, Jan Södersten

