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EKONOMI
Den ekonomiska redogörelsen redovisas separat.
VERKSAMHETSBERÄTTELSEN
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 2 protokollförda sammanträden. Övriga möten, 4
stycken, har varit aktivitetsmöten, dvs planeringsmöten inför olika evenemang. Dessa möten
protokollförs inte och vid dessa sammankomster har de som behövt delta på mötet medverkat.
Protokollen förvaras i en egen pärm i arkivet i lokalen.
ÅRSMÖTE
Årsmötet med fika hölls torsdagen den 8:e november 2018 i lokalen. 15 personer deltog vid
mötet.
VÄLKOMSTKOMMITTÉN
I det gemensamma arbetet mellan Grannskapsklubben och Bostadsrättsföreningen med att
hälsa nyinflyttade välkomna bjöd bostadsrättsföreningen och Grannskapsklubben tillsammans
in till ”Välkomstfika” för nyinflyttade. Medverkande från föreningen gjorde Åsa, Ludvig och
Gabriel, från Brf:en Henrik Segerpalm. Tennisklubben var representerad av Tomas Malm.
Fikat hölls lokalen den 17 mars och hade bra uppslutning då 8 vuxna och 5 barn deltog.
LOKALEN
Under verksamhetsåret 2018/2019 flyttades och delades ansvaret för lokalen, vilket tidigare
legat på Petra Muda. Emma Berggren har administrerat uthyrningen av lokalen medan den
löpande skötseln av lokalen har sköts av Greta Divander.
Under ledning av Tina Helmersson och My Lundblad, med stöd från Brf och
Grannskapsklubben, målades stora delar av lokalen om under mars och april 2019. Vidare
tapetserades även utvalda väggar. Ett 20-tal boenden engagerades i detta arbete.

Lokalen har använts av Grannskapsklubben vid 13 tillfällen och av Brf Skönstaholm vid 25
tillfällen. Boende i Skönstaholm har hyrt lokalen vid 66 tillfällen. Jämfört med tidigare år har
nyttjandet av lokalen, framförallt av de boende, ökat något.
KRÄFTSKIVA
Den 7:e september ordnade Christina Fellenius den årliga kräftskivan för en glad samling av
nära och bekanta gäster. Totalt var det ca 16 personer som firade kräftskiva i lokalen i
centrumhuset.
ONSDAGSLUNCH
Onsdagsluncher har ägt rum, 1 gång i lokalen och en gång på Lilla hörnan.
LOPPMARKNAD
Årets loppis ägde rum den söndagen den 2 september. Evenemanget lockade många boende
och i Skönstaholm men även många besökare. Grannskapsklubben bjöd på fika och det var
en oerhört trevlig dag.
OKTOBERFEST
Den 21 september anordnades, för andra året i rad, en oktoberfest på torget.Långbord dukades
fram, korv och öl av allehanda slag serverades och de närvarande fick delta i ett
Skönstaholmsquiz. 135 boende deltog i evenemanget.
LUCIA
13 december – Årets Lucia, Felicia Jenevall, 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 styrelseledamoten Åsa Siviero höll tal. Ca 100
personer deltog i det traditionsenliga firandet. Varmt tack till alla som var med och gjorde
Luciafirandet stämningsfullt.
JULGRANSPLUNDRING
Den 13:e januari samlades ett drygt hundratal skönstaholmare för att sjunga, dansa och leka
kring granen. Till vår hjälp hade vi Petter Berndalen, Uno Helmersson, Tobias Dahlström och
Dan Wistedt på piano, trummor och andra instrument. Vi bjöds på ett dignande kakbord där
många av familjerna boende i Skönstaholm hade hjälpt till att baka och vi hade vårt
sedvanliga lotteri med en härlig matkorg som första vinst. Uppskattade trollkarlen John-Henry
visade upp sina trick och som avslutning fick barnen varsin godispåse.
VALBORG
Valborg firades traditionsenligt för 67:e gången med städning av området på eftermiddagen
(och glass till barnen), mässingsorkestern Blåsningen och fackeltåg. Styrelseledmoten Gabriel
Werner höll tal och hälsade våren välkommen. Årets allsång leddes av en skara
skönstaholmare med bla. Jonas Danielsson, Agnes Willert samt Elin och Sigrid Fischer. Ca
1500 åskådare hade samlats även i år. Givet eldningsförbudet avfyrades inte några
fyrverkerier.
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som hjälpte till före, efter och under elden.

BARNENS DAG
Barnens dag ägde rum den 19 maj. Det var som vanligt mycket välbesökt. Ett femtiotal barn
med familjer deltog (ca 150 personer). Hoppborg, ridning, ansiktsmålning och popcornmaskin
ordnades trots regn. Gruppen Ola och Stefan spelade under temat ”Cirkus i stan” som var
mycket uppskattad av både stora och små.
ÖVRIGA EVENEMANG
Utöver de evenemang som GSK varit direkt inblandade i så har flera evenemang riktade till
de boende initierats och genomförts av de boende. Exempelvis ägde en uppskattad
klädbytardag rum samt en pianoafton. Detta är mycket glädjande.
GRANNSKAPSKLUBBEN AVSLUTAR HÄRMED SITT 67:e VERKSAMHETSÅR
Vi bor i ett av Sveriges vackraste och mest karaktärsfulla radhusområden. Med glädje noterar
vi att nyinflyttade välkomnas och insluts i den unika sammanhållning som finns. Många av
dessa nyinflyttade har ställt upp och ordnat inför och under GSK-evenemang. Klubben har,
likt förra året, 141 medlemmar. Uppslutningen kring våra arrangemang har under
verksamhetsåret varit god.
VÄL MÖTT TILL ETT NYTT VERKSAMHETSÅR!
Stockholm den 12 november 2018
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