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Ekonomi
Den ekonomiska redogörelsen redovisas separat.

Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsåret började med ett lyckat Luciafirande och en uppskattad julgransplundring.
Under våren 2020 utbröt en världsvid pandemi som även kom att påverkat oss i Skönstaholm. Viruset, covid-19, fick hela samhället att snabbt ställa om till att minimera smittspridning. Som ett led i det infördes en regel att inga officiella sammankomster fick ha fler än 50
deltagare. Detta har haft stor påverkan på Grannskapsklubbens verksamhet. Vi har bland
annat ställt in det traditionsenliga valborgsmässofirandet, barnens dag, oktoberfest och
kräftskivan. Trots pandemin har vi ändå kunnat arrangera ett par mindre evenemang,
nämligen Skärtorsdagsfirande, bubbel och brännboll samt loppmarknad.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 styrelsemöten. Protokollen har förvarats
digitalt.

Årsmöte
Årsmötet hölls i lokalen den 21/11 2019.

Välkomstkommitté
I det gemensamma arbetet mellan Grannskapsklubben och Bostadsrättsföreningen med
att hälsa nyinflyttade välkomna bjöd bostadsrättsföreningen, Grannskapsklubben och
Skönstaholms Tennisklubb tillsammans in till Välkomstfika för nyinflyttade. Medverkande
från föreningen gjorde Linda, Mathias och Gabriel, från Brf:en Henrik Segerpalm och
Robin Divander, Tennisklubben var representerad av Robin Divander. P.g.a. Coivd19 hölls
fikat på torget den 29/3 och hade bra uppslutning då 3 nyinflyttade familjer deltog.

Lokalen
Under året har lokalen nyttjats totalt 111 gånger (BRF - 19 gånger, GSK 13 - gånger och
övriga 79 gånger). Förra året (2019) nyttjades lokalen för 66 evenemang som inte GSK
eller BRF ansvarade för. Även om inte lokalen har utnyttjats för stora evenemang har den
bokats av individer för exempelvis att spela instrument, eller använda som yogalokal, vilket
ligger bakom den höga siffran.

Företaget som tidigare levererat bokningstjänsten gratis ändrade under året sin affärsmodell och började ta betalt för tjänsten. Detta innebär tyvärr ett avbrott i möjlighet att boka
lokalen över sommaren.
Under vårens städdag ägnade en grupp tid åt att städa de förråd som lokalen har. Det
fanns ett stort behov av detta och förhoppningsvis kan detta göras även i framtiden.

Lucia
Den 13 december red årets Lucia, Ida Johnsson, 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 12 januari samlades runt ett hundra 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. Totoo Trollkarl höll en
magisk trollerishow och som avslutning fick barnen varsin godispåse och ett ballongdjur.

Valborg
För första gången i Grannskapsklubbens historia uteblev valborgsmässofirandet. Det var
med stor sorg vi fick ställa in evenemanget, men inget annat kunde göras då evenemang
med fler än 50 deltagare var förbjudet. Vi diskuterade en mängd alternativ men inget av de
vi kom på hade kunnat erbjuda hela Skönstaholm ett valborgsfirande och det fanns inget
sätt att hindra att fler än 50 personer att besöka elden. Därför fick vi till slut acceptera
världsläget och ställa in. Vi hoppas att situationen i världen ändrats till år 2021.

Skärtorsdagsfirande
För att undvika att barn i området gick omkring och bad om godis hos personer i området
som tillhörde riskgrupper anordnades under skärtorsdagen ett litet utomhusfirande för barnen med godis och kvastbyggande. Barnen fick samla pinnar och kottar och bygga ihop
sin egen kvast. De som ville var utklädda till påskkärringar eller påskgubbar. Vi bjöd alla
barn på godis och de vuxna på kaffe.

Bubbel och brännboll
Med mycket kort varsel anordnade Grannskapsklubben ett evenemang med brännboll och
bubbel den 16/6 för att uppmärksamma årsdagen av bostadsrättsföreningens bildade. Det
blev en lyckad kväll med sol och lagom många deltagare, både vuxna och barn. Det blev
tillräckligt många för att spela en brännbollsmatch medan andra satt lugnt i gräset och
hade picknick.

Loppmarknad
Den 6 september anordnades en loppmarknad i området. Varje hushåll fick stå utanför sitt
eget hus för att på så vis sprida ut loppisen mer. För att inte locka för mycket besökare
med tanke på pandemin gjorde vi ingen stor marknadsföring utanför Skönstaholm. Vi de-

lade ut handsprit till alla försäljare och satte upp lappar med ”Håll avstånd”. Vi bjöd
oannonserat på enportionspaketerat fika.

Övriga evenemang
De boende har själva initierat ett par evenemang. Exempelvis ägde en glöggafton och
vernissage rum i lokalen. Vi skulle även haft en klädbytardagar men det blev inställt på
grund av pandemin.
GRANNSKAPSKLUBBEN AVSLUTAR HÄRMED SITT 68:e VERKSAMHETSÅR
Vi bor i ett av Sveriges vackraste och mest karaktärsfulla radhusområden. Vi noterar med sorg att
många av Grannskapsklubbens traditionsenliga evenemang inte kunnat genomföras som vanligt.
Samtidigt vet vi med säkerhet att dessa traditioner kommer att fortsätta post-covid19 pandemin.
Vi ser mycket fram emot detta.
Klubben har, likt förra året, 141 medlemmar.
VÄL MÖTT TILL ETT NYTT VERKSAMHETSÅR!
Stockholm den 27 oktober 2020
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