Inkomna motioner till GSK:s årsmöte 2018
Motion nr 1: Ommålning av lokalen (Henrik Segerpalm)
Motion nr 2: (från Carl Johan Casserberg) Två år i rad har radhusområdet Skönstaholm varit ett
av besöksmålen i arkitekturfestivalen Open House Stockholm som arrangeras i början av oktober
varje år. Skönstaholm har visat sig vara ett mycket populärt besöksmål och vi har fått många
gillande omdömen från besökarna. Upplägget med en vandring i vår fina utemiljö kombinerat med
hembesök i 3 bostäder, allt under guidning av en mycket kunnig guide - Klas Lundkvist - har varit
mycket uppskattat.
Första året (2017) anordnade vi 3 st. guidade visningar (kl. 10, 12 och 14) med ett max. antal på
25 personer per grupp. Varje tur tog ca. 1,5 timme. I år önskade vår guide hålla ner antalet
visningar till 2 st. (kl. 12 och kl. 14) och de som visade sina bostäder önskade ett max. antal på 20
pers per grupp.
I år blev visningarna överfulla och Open House bad oss släppa på ytterligare ett antal personer
som stod på väntelistan.Både Open House Stockholm och vår guide Klas Lundkvist har ställt sig
positiva till att Skönstaholm medverkar i nästa års Open House.
Skönstaholms medverkan i Open House har bidragit till att många har fått upp ögonen för
Skönstaholm (Det har t.o.m. visat sig att personer som normalt brukar vara väl insatta i arkitektur
inte har känt till området alls.). Att allmänheten och yrkesverksamma inom arkitektur, byggnadsoch kulturmiljövård samt byggnadsantikvarier får upp ögonen får vårt fina område har många
positiva aspekter och bidrar till att hålla värdet uppe på vårt område.
Det kan också vara bra att Skönstaholm medverkar i denna typ av publika evenemang för att
bostadsrättsföreningen ska kunna kvalificera för att erhålla olika typer av kultur- och
byggnadsvårdsbidrag från t.ex. Länsstyrelsen.

Det skulle vara bra om Grannskapsklubben kunde ta över ansvaret för
arrangemanget och "stå som avsändare" i.s.t.f. att en enskild boende i området står
som avsändare. (Grannskapsklubben och dess tillblivelse nämns också i Klas
guidning som ett signum för området.)
Det innebär egentligen inte mycket arbete alls. Den tyngsta och svåraste uppgiften är att se till att
vi har 3 st. hushåll som öppnar upp sina bostäder för visning för grupper om ca. 20-25 st. personer.
Hitintills har 2 boende (Tulla Hagström och Rolf Edrén) ställt upp båda åren och Björn Lindegren
ställde upp förra året och undertecknad i år. Det vore bra om det fanns möjlighet att rotera så att
inte samma personer behöver ställa upp och visa sina bostäder varje år. Grannskapsklubben har
möjlighet att nå ut till fler och fråga om de vill ställa upp och visa sina bostäder än vad en enskild
boende (undertecknad) har.
I övrigt så är alla texter till Open House hemsidan färdigförfattade - det är bara att "copy-paste" till
nästa år och allt bildmaterial för hemsidan finns framtaget.
Klas skulle önska någon form av ersättning för sin guidning, en symbolisk peng på 1000 kr kanske.
Hitintills har han ställt upp gratis. Jag bistår gärna i överlämningen av ansvaret för arrangemanget
och kan träffa Grannskapsklubbens nya styrelse eller en av styrelsen särskilt utsedd arbetsgrupp
för Open House. Ni får gärna kontakta mig på denna e-mail adress eller på te. 0701-71 11 01
(privat mobil) eller 0708-929 029 (arbetsmobil).

