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EKONOMI
Den ekonomiska redogörelsen redovisas separat.

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 protokollförda sammanträden.
Protokollen förvaras i en egen pärm i arkivet i lokalen.

ÅRSMÖTE
Årsmötet hölls lördagen den 7:e november 2015 i lokalen. Ett trettiotal skönstaholmare deltog vid mötet enligt
separat närvarolista som liksom protokollen förvaras i arkivet. Därefter blev det årsmötesmiddag för cirka 20
deltagare med middagsmeny från catering - trevlig tillställning!

VÄLKOMSTKOMMITTÉN
I det gemensamma arbetet mellan Grannskapsklubben och Bostadsrättsföreningen med att hälsa nyinflyttade
välkomna har Stefan Gillgren, ordförande Brf, och Lisa Burman, ordförande Grannskapsklubben, tillsammans
gått runt i området och knackat dörr hos nyinflyttade.

LOKALKOMMITTÉN
Under verksamhetsåret 2015/2016 har lokalen skötts av Christina Fellenius. Vi har under året haft
kackerlackor i lokalen och Christina har ansvarat för saneringen.
Lokalen har använts av Grannskapsklubben vid 18 tillfällen och av Brf Skönstaholm vid 30 tillfällen.
Kastanjegårdens Vänner samt Tennisklubben har nyttjat lokalen en gång vardera.
Boende i Skönstaholm har hyrt lokalen vid 35 tillfällen.

VERKSAMHETSKOMMITTÉNS AKTIVITETER
ONSDAGSLUNCH
4 luncher har vi trakterat i lokalen samt 4 st på Lilla Hörnan under året. Ett 20 - 25-tal gäster har 2:a onsdagen
i månaden ätit en massa god mat i goda vänners lag.
Vi firade dessutom 25 årsjubileum i år och bjöd på champange med snittar samt Räkfärserade laxrulader med
röd/grön vitvinssås och avslutningsvis kaffe och tårta.

LOPPMARKNAD
Årets loppis den 11:e oktober lockade många entusiastiska deltagare och besökare. Grannskapsklubben
”sålde” fika till valfritt belopp där pengarna åkte direkt ner i insamlingsbössor till förmån för människor på
flykt. Det blev en fin tillställning med välfyllda bössor!

LUCIA
13 december – Årets Lucia Alba Wästberg red på en ponny genom området följd av ett fackeltåg med tärnor,
stjärngossar, tomtar & många skönstaholmare. På torget serverades enligt tradition glögg och varmkorv och
ordföranden Lisa Burman höll tal. 80-100 personer deltog i firandet. Varmt tack till alla som var med och
gjorde Luciafirandet stämningsfullt.

ADVENTSFIKA
Årets adventsfika ställdes in då det inte fanns någon arrangör tillgänglig.

JULGRANSPLUNDRING
Den 10:e januari samlades ett hundratal skönstaholmare för att sjunga, dansa och leka kring granen. Till vår
hjälp hade vi Tina Landgren, Marie Jenevall och Maja Långbacka. Vi bjöds på ett dignande kakbord där
många av familjerna boende i Skönstaholm hade hjälpt till att baka. En trollkarl visade upp sina trick och som
avslutning fick barnen varsin godispåse.

VINTERSPELEN
Inställt p g a dålig snötillgång

VALBORG
Kl. 15 kom barn, föräldrar och lite ungdomar från när o fjärran för att hämta påsar och samla skräp. eventuellt
delades det ut större mängd glass än mängden skräp som samlades på brasan!
Kl. 20.30 - Mässingsorkestern Blåsningen startade från Torget, där facklor delades ut till ungdomar från
Skönstaholm och våra grannkvarter. Sedvanligt fackeltåg runt området, facklorna slängdes på elden, och
Sedan brann Valborgselden för 64:e året i rad. Vice ordförande Josefine Lundblad höll tal och hälsade våren
välkommen. I år blev vi gästade av Söderledskyrkans kyrkokör under ledning av Per Rosenius som sjöng och
ledde allsången.
Ca 1500 åskådare hade samlats även i år, Robin Divander och Frederik Herlevsson fyrade av ett storslaget
fyrverkeri, som vanligt. Styrelsen tackar alla som hjälpte till, före, efter och under elden. Valborg kräver
insatser av många! 10 styrelsemedlemmar och andra boende var storartade som gick brandvakt på natten,
tack!

BARNENS DAG
Barnens dag ägde rum den 22 maj. Det var som vanligt mycket välbesökt. Ett femtiotal barn med familjer
deltog (ca 150 stycken). Hoppborg, ridning, ansiktsmålning, tipsrunda och popcornmaskin ordnades. Micaela
Gustafsson från teater Tiddelipom höll sin föreställning Speldosan.
ÖPPEN TRÄDGÅRD
Nytt för i år var arrangemanget Öppen Trädgård som hölls den 29:e maj, - en härlig vårdag när alla
skönstaholmare fick möjlighet att visa upp sina vackra trädgårdar för varandra.
KRÄFTSKIVA
3:e september ordnade Christina Fellenius med sedvanlig bravur den årliga kräftskivan för en glad samling av
skålande och sörplande gäster.

GRANNSKAPSKLUBBEN AVSLUTAR HÄRMED SITT 64:e VERKSAMHETSÅR
Vi bor i ett av Sveriges vackraste och mest karaktärsfulla radhusområden. Vi konstaterar att det inte kan
finnas många klubbar i vår genre i landet som varit verksamma så länge som vår. Med tillfredsställelse noterar
vi att sammanhållningen i området fortfarande är mycket god, men att nya krafter behövs och varmt
välkomnas för att aktiviteterna ska kunna genomföras. Det finns utrymme för alla som önskar att bidra.
Klubben har 141 medlemmar. Uppslutningen kring våra arrangemang har under verksamhetsåret varit god.

VÄL MÖTT TILL ETT NYTT VERKSAMHETSÅR!
Stockholm den 27 oktober 2016
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