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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 
 
Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening hade vid årets slut 481 betalande medlemmar. 

Styrelse och funktionärer har varit: 
Ordförande  Jan Gustavsson, Statsrådsvägen 1 
Kassör   Anders Wennersten, Presidentvägen 19 
Ledamöter  Mats Behrenfelt, Riksrådsvägen 6 
   Karin Månsson, Lugna Gatan 20 
   Jan Söderberg, Drotsvägen 13 
Suppleanter  Ingegerd Hahn, Skattmästarvägen 3  

Per Åström, Skattmästarvägen 6  
Jan Truedson, Arbetsvägen 5 

Revisorer  Ingrid Konnbjer och Lars Ekvall 
Revisorssuppleanter Katarina Synnergård och Birgitta Einarsson 
Valberedning  Ulf Svahn, sammankallande, samt Nils Beijer och Stephan Kull 
Materialförvaltare Stephan Kull 

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

2011 års verksamhet 

Årsmötet 2011 hölls i Kollektivhuset Sockenstugan, den 24 mars. Förutom årsmötesförhandlingar 
presenterades Sockenstugans verksamhet och Trädgårdsstadsföreningens verksamhet. Föreningens 
historia från 1927 till 2000-talet föredrogs av föreningens ordförande. Kvällen avslutades med 
förevisning av Sockenstugans gemensamhetslokaler. 

Årets valborgsfirande på gräsplanen söder om Kanslersvägen genomfördes åter till vänligt vårväder 
och var till stor glädje för barn och vuxna. Nyinflyttade utmed Gamla Tyresövägen uttryckte sin 
uppskattning. 

Materieluthyrningen har varit stabil. Det stora tält som bl.a. används vid Valborg är slitet, men har 
inte kunnat ersättas, vi fortsätter leta ersättningstält. Materialboden har under årets fått nya 
upphängningskonsoler och blivit lite mer lättjobbat. Boden har inventerats och tapetbord, en 
inomhusstege, kombistege och en skottkärra har köpts in. 

Genomfartstrafiken. Föreningen har en fortlöpande dialog med Trafikkontoret om 
genomfartstrafiken i området. Trafiken till och från Bagarmossen (även på Gamla Tyresövägen) och 
smittrafiken via Fogdevägen till Rusthållarvägen är alltid ett problem för oss i området. 

I Stockholms vision om Promenadstaden har man börjat undersöka möjligheten av att binda ihop 
Bagarmossen och Skarpnäcksstaden med bostäder och en lokalgata. Detta skulle minska trafiken på 
Sockenvägen (trots ökad exploatering i Bagarmossen) och avlasta vårt område. Protesterna mot 
detta är stora i Bagarmossen/Skarpnäck och det har hållits informationsmöten som styrelsen 
bevakat. Vi har även informerat oss  direkt från tjänstemännen på trafikkontoret och 
exploateringskontoret. 

Byggnation i form av förtätning av vårt område fortsätter. Under året har "townhousen" vid 
Kärrtorps bollplan färdigställts och vi har hälsat nya fastighetsägare välkomna i föreningen.  
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Det planeras en ny förskola i grönområdet söder om Kanslersvägen. Föreningen har diskuterat 
samrådsfrågor med de närmast boende och sänt in synpunkter för att värna majbrasans plats. 
Detaljplanen är under utformning. 

Miljövandring hargjorts i området öster om Gamla Tyresövägen. Tråkigt nog var uppslutningen dålig. 
De påpekanden vi gör till parkförvaltningen verkar göra viss nytta. Vildtippen mot Skarpnäcksfältet 
har rensats och en stenbarriär lagts upp. 

Gatorna i vårt område är i väldigt dåligt skick, vilket bl.a. märks vid regnväder. Trafikkontoret har på 
föreningens begäran påbörjat lagning av de värsta skadorna och kommer att fortsätta arbetet i vår.  

Snöröjningen har i år (2011-2012) inte varit något problem. Styrelsen har varit i kontakt med 
Trafikkontoret och diskuterat hur snöröjningen utförs och hur vi fastighetsägare kan underlätta. 
Information om detta har gått ut. Parkeringsbestämmelserna kommer under året att ändras för att 
underlätta städning och snöborttagning. 

Avfallshämtningen utförs ännu inte enligt den överenskommelse vi har med Stockholms stad. 
Styrelsen har god och positiv kontakt med de ansvariga på trafikkontoret, men det är viktigt att varje 
fastighetsägare själv anmäler brister till Stockholms stad. Vårt avtal med staden innebär att samtliga 
en- och tvåfamiljshus ska få hämtning av sopkärlet på tomten, och kärlet ska ställas tillbaka på 
samma plats av hämtningspersonalen. 

Arkivet. Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening har ett arkiv med samlade protokoll och annat sedan 
starten 1927. Ett brandskåp har införskaffats för förvaring av det mest värdefulla. 

Hemsidan underhålls och under året har vi bl.a. lagt ut nytillkommen uthyrningsmateriel, 
bruksanvisningar till byggställningar och avtalsvillkor för uthyrningen. De nyhetsbrev som sänds som 
e-post finns även tillgängliga på hemsidan. 

Facebook och elektroniskt nyhetsbrev. Styrelsen har skickat ut information i form av ett nyhetsbrev 
till insamlade e-postadresser, under verksamhetsåret sju gånger. Vår gruppsida på Facebook har 
börjat fungera mer aktivt och är en bra kanal för snabb information och diskussion mellan 
medlemmarna. Trafikfrågorna har här ett givet forum! 

Övrigt. Styrelsen har initierat ett samtal om Lagmansparken (Båtparken) och kommer under våren 
att ta dit parkförvaltningen för en diskussion.  

Öppen fiber, från Telia har börjat dras i området. Föreningen har inte (trots upprepade påstötningar) 
kunnat få reda på utbyggnadsplanerna. Fibernätet är obundet till innehållsleverantör. 

Styrelsens möten har flyttats från Kärrtorpet till en gemensamhetslokal på Riksrådsvägen. 

Andra ärenden som hanterats är: ny pulkabacke, sandlådor, buskörning, CBS kabelteves bristande 
kundservice.  

Skarpnäck i mars 2012 

Jan Gustavsson, ordförande  


