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Verksamhetsberättelse	  STÄF	  för	  år	  2020	  

(Årsmöte	  1:e	  september	  2021)	  
 
 
Verksamhetsberättelse	  2020	  
	  
Årsmöte	  2019	  genomfördes	  2020-‐08-‐31	  vid	  Sommarbo	  Badplats.	  	  	  
Till	  ordförande	  valdes	  Niklas	  Sköldkvist	  
	  
Övriga	  styrelsemedlemmar	  är	  
Anna	  Bergqvist	  
Johan	  Ekeström	  	  
Petronella	  Werngren	  mha	  Monica	  Callenholt	  (Kassör)	  
Göran	  Larsson	  (sekreterare)	  
Anders	  Molander	  
Lena	  Lidén	  
Rickard	  Olsson	  (suppleant)	  
	  
	  
Styrelsen	  har	  under	  2020	  haft	  tre	  protokollförda	  möten	  sedan	  den	  nya	  styrelsen	  utsetts.	  
Utöver	  dessa	  har	  ett	  antal	  spontanmöten	  med	  delar	  av	  styrelsen	  skett	  med	  
informationsutbyte	  muntligen	  samt	  över	  e-‐post.	  	  	  
	  
Nya	  detaljplanen	  vann	  laga	  kraft	  under	  sommaren	  2020	  och	  kommunikation	  med	  Nacka	  
Kommun	  har	  pågått	  för	  att	  förbereda	  upplåtelse	  av	  mark	  till	  byggbodar	  och	  maskiner	  inför	  
VS-‐projektet.	  Styrelsen	  har	  även	  haft	  platsbesök	  ihop	  med	  representanter	  från	  Nacka	  
Kommun	  i	  Sommarbo	  och	  sett	  ut	  ett	  antal	  uppställningsplatser.	  STÄF	  avser	  att	  skriva	  avtal	  
med	  Nacka	  Kommun	  för	  uppställningsplatserna	  inför	  vägbygget	  som	  enligt	  STVF	  planeras	  
våren	  2022.	  
	  
Lantmäterimyndigheten	  har	  efterfrågat	  medgivande	  för	  upplåtelse	  av	  mark	  för	  en	  breddning	  
av	  väg	  med	  ”mötesplats”	  för	  en	  kort	  sektion	  på	  Tegelövägen	  vid	  ny	  vägbyggnation	  i	  samband	  
med	  VS-‐projektet,	  något	  som	  kommer	  ingå	  i	  förrättningen	  för	  GA:2.	  Styrelsen	  har	  
undertecknat	  och	  godkänt	  medgivandet.	  
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I	  oktober	  2020	  genomfördes	  en	  arbetsdag	  vid	  vår	  badplats.	  Betongbryggan	  kläddes	  in	  i	  
trädäck,	  räcken	  lagades,	  möbler	  slipades,	  sly	  röjdes	  och	  staket	  målades.	  Tack	  igen	  till	  alla	  
som	  deltog.	  
	  
Backeboskolans	  elever	  genomförde,	  för	  en	  ekonomisk	  ersättning,	  en	  städ-‐insats	  längs	  våra	  
vägar	  under	  maj	  månad.	  	  	  
	  
På	  grund	  av	  corona	  genomfördes	  inte	  midsommarfirandet	  2020	  som	  vanligen	  sker	  vid	  
badstranden	  i	  Sommarbo.	  
	  
Vi	  hälsar	  nya	  grannar	  välkomna	  att	  ta	  del	  av	  områdets	  gemensamma	  värden	  och	  samtidigt	  
tacka	  dem	  som	  lämnat	  för	  gott	  kamratskap.	  
	  
Det	  finns	  mycket	  att	  utveckla	  inom	  vårt	  område	  och	  det	  kräver	  ett	  stort	  engagemang	  bla	  
inom	  styrelsearbete.	  Vi	  har	  en	  skyldighet	  att	  ha	  en	  fungerande	  tomtförening.	  Det	  finns	  i	  våra	  
grundstadgar	  som	  ursprungligen	  är	  skapade	  av	  Tusculum,	  för	  bevarande	  av	  ägande	  rätten	  till	  
vår	  gemensamhetsmark	  samt	  skötsel	  av	  densamma.	  
	  
Besök	  gärna	  vår	  hemsida	  www.sommarbo.one.	  Vi	  arbetar	  kontinuerligt	  med	  att	  länka	  
relevant	  information	  dit.	  
	  
Vi	  föreslår	  oförändrad	  medlemsavgift	  för	  2021	  
Bifogat	  finner	  Ni	  kassörens	  reviderade	  resultat	  och	  balansräkning.	  
	  
Föreningen	  ber	  alla	  medlemmar	  att	  kontinuerligt	  upplysa	  om	  epost-‐adresser	  och	  gärna	  även	  
mobiltelefonnummer	  för	  att	  underlätta	  kommunikation.	  Sänd	  till	  lena@lidenconsulting.com	  
	  
	  
Tilläggsinformation	  2021	  
	  
I	  april	  2021	  genomfördes	  ett	  stort	  arbete	  med	  att	  röja	  upp	  och	  glesa	  ur	  engelska	  parken.	  
Först	  arbetade	  en	  grupp	  med	  att	  fälla	  mindre	  träd	  under	  en	  dag.	  Därefter	  genomfördes	  en	  
gemensam	  arbetsdag	  med	  att	  röja	  ihop	  allt	  i	  stora	  högar	  längs	  Rosenvägen.	  Som	  ett	  tredje	  
steg	  har	  företaget	  Grenverket	  fällt	  en	  mängd	  stora	  träd.	  	  Allt	  avfall	  från	  arbetet	  i	  engelska	  
parken	  kommer	  hämtas	  upp	  och	  flisas	  under	  v32	  2021.	  	  	  
	  
Stort	  tack	  till	  alla	  för	  allt	  engagemang	  under	  arbetsdagarna!	  
	  
	  
Niklas	  Sköldkvist	  
Ordförande	  STÄF	  


