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lnbjudan till årsmöte 2021

Bäste medlem
Hjärtligt välkommen till Gröndals I ntresseföreni ngs ordinarie p. g. a
pandemin senarelagda årsmöte den 23 september 2021 kl 18

Vi samlas i Varvseken, Gröndalsvägen 190,
för ett möte med anpassning till Corona avstånd mellan stolarna.
Föredragningslistan finns på baksidan !

Handlingar till årsmötet hittar du på vår hemsida.

Stockholm den 8 september 2021

Med vänlig hälsning

Q röndo fs I ntre s s eförening

frwde/t^
Lennart Sundin, ordforande

mobil : 070-870 51 60

Medlemsavqift för 2020

Vi är tacksamma att få din inbetalning av årets medlemsavgift,
100 kr för enskild medlem samt 50 kr för tillkommande farniljemedlem
på föreningens plusgirokonto 68 26 80-4 eller Swish 0708-70 51 60

Glöm inte att ange ditt namn vid bejalningen.
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Föredragningslista
vid Gröndals lntresseförenings årsmöte
den 23 september 2021 kl 18 i Varvseken

1 Mötet öppnas
2 Val av mötesordförande
3 Val av sekreterare att föra protokoll vid mötet
4 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
5 Förslag till dagordning och godkännande av denna
6 Fastställande av röstlängd för mötet
7 Val av justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden

justera protokollet och biträda vid eventuerr rösträkning.
8 Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat 2A20
I Revisionsberättelsen

10 Fastställande av resultat- och balansräkning och disponibla medel
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12 Fastställande av medlemsavgifter
13 Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
14 Beslut om antalet styrelseledamöter
15 Val av styrelse till nästa årsmöte
16 Ordforanden väljs av stämman
17 Styrelsen utser inom sig vice ordforande, sekreterare och kassör
18 Val av två revisorer för 1 år
19 Ny valberedning väljs till nästa årsmöte
20 Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer
21 lnkomna motioner
22 Övriga frågor och ärenden
23 Mötet avslutas

Adressen till Varvseken är Gröndalsvägen {90, 117 69 Stockholm.

Tag buss 133 mot Ekensberg. Bussen stannarvid ändhåilpratsen
som ligger alldeles intill lokalen.
e-post: grondalsintresse@gmail.com, telefon: 020-970 Sl 60
se års möteshandli ngar på hemsidan : www. g rondarsintresse.com
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Ve rksa m h ets be rätte tse
för Gröndals lntresseförening 2ozo

styrelsen för Gröndals lntresseförening lämnar
följande redogörelse for verksamheten under 2020

styrelsen har från val vid föreningens årsmöte den 28 sept haft följande ledamöter:
Lennart sundin (ordf), per-Erik Hägerstrom (kassör), Karin Hagy (sekr),
Anders ldberg och Monica ldberg ledamöter.

Revisorer var Arne Kristrom och Stephen Mwinyipembe

Styrelsen har under sin verksamhetsperiod haft två protokollförda möten samt ett
flertal informella kontakter för kontinuerlig avcheckning av aktuell information om
prolektärenden, Årsmötet genomfördes den 2g september.

Föreningens syfte och ändamål
Gröndals lntresseförening har bildats för att främja samverkan i gemensamma in-
tressen inom stadsdelen Gröndal. Föreningens syfte är att bevaka de utvecklings-
planer som presenteras av olika myndigheter och organisationer. Därtill ska för-
eningen formulera egna id6er och lyfta fram egna förslag från boende, kontakt-
grupper och organisationer i området om graden av exploatering och skydd av
värdefulla grönområden som bidrar till att ge Gröndal dess allmånt uppskattade
och omskrivna särart och charm.

Bygg gärna här men Bevara Grondal Grönt.
Gröndals lntresseförening skall verka för en sund utveckling av stadsdelen isam-
klang med ökat behov av service inom skola, trafik, parkeringar, ungdomsverksam-
het samt barn-och äldreomsorg och låta stadsdelen växa men med stor hänsyn till
den bebyggelse och gronska som finns. Vi boende i Gröndal kräver att få välja vilka
av våra grönområden som är värda att satsa på och låta fortäta bebyggelsen på ett
sådant sätt att vi kan bevara våra gröna lungor.

Medlemskap, intressenter och samverkande parter
Alla som bor och verkar inom Gröndal kan ansluta sig till Gröndals lntresseför-
ening för att fÖra fram gemensamma synpunkter när nya utvecklingsplaner och
beslut presenteras. Vi välkomnar idrottsföreningar, båtklubbar, skolor, företag,
kyrkan, butiker, restauranger, bostads- och hyresgästföreningar, pensionärs-
foreningar och inte minst engagerade boende. De som delar vår uppfattning
och värdegrund är välkomna som medlemmar i Gröndals lntresseforening.



Alla som bor i området ska få sina röster hörda i utvecklingen av Gröndal. lntresse-
foreningen ska verka för att framfora viktiga synpunkter som främiar en sund
utveckling i området, men också medvetandegöra hur de omfattande bygg-
nationer som planeras i angränsande Lövholmen påverkar Gröndal. Grondåis
unika naturtillgångar med grönområden och strandpromenader kommer att bli
viktiga som grön lunga iden planerade urbananpassade stenstaden.

Medlemsavgifter per år: 100 kr

Aktiviteter u nder perioden
De projekt som föreningen oeh föreningens styrelsemedlemmar aktiverat sig kring
är när stadens byggplaner hstar våra grönområden och när avsaknaden av över-
gripande planering helt i onödan riskerar skada skyddsvård miljö och viktiga natur-
och kulturvården. Gröndals strånder mot Målaren och Trekanten innebär att det
finns många gron- och strandområden i Gröndal som måste anses ha speciellt
höga skyddsvärden.
Föreningen har under året bevakat utvecklingsplaner riktade mot Grondal och dess
närområden. Denna bevakning har regelbundet uppdaterats på föreningens hemsida.
Under 202A har två nya detaljplaneabeten inletts; detaljplanerna för handel
och bostäder vid del av Liljeholmen 1:1 och Bottenstocken 8 på Grondalsvägen.
Samråd beräknas äga rum under första halvåret av 2A21.

Det redan inledda planarbetet för en ny stadsdel på Lövholmen har fortskridit. Nästa
samråd där föreningen kan lämna sina synpunkter förväntas äga rum någon gång
under 2021. Når det gåller Lövholmen har föreningen sedan tidigare framfört syn-
punkter som, i överensstämmelse med föreningens kärnvärden, framför allt under-
struket betydelsen av;

att en övergripande balans mellan bostäder, service och infrastruktur, mellan exploa-
terande intressen och natur- och kulturvärden uppreitthålls. Detta kan bland annat
innebära att nyproduktionen av bostäder inte får överskrida den gräns när en god
boende- och livskvalitet inte längre kan upprätthållas. Det övergripande perspektivet
och balansen mellan de olika allmänintressen måste hela tiden hållas levande. En
dörr får heller inte stängas för att Lövholmen skulle kunna etableras på ett sådant
sätt att obalanser i de omgivande områdena Grondal och Liljeholmen skulle kunna
kompenseras fÖr där. T.ex har brister när det gäller skolor med att otillräckligt antal
elevplatser och otillräckligt tilltagna skolgårdar uppdagats under senare år.

att områdets kulturvärden och dess kultur- och industrihistoria måste värnas. Utöver
de byggnader staden vill bevara, vill föreningen dessutom slå vakt om någon av
kolsyrans byggnader samt att någon av Cementas silos skulle kunna göras om och
bli en utgångspunkt för nya bostäder när dessa ska utformas. Föreningen föreslår
vidare att den kultur-och industrihistoria som området delar med områdena invid
Trekanten, uppmärksammas genom antigen en permanent utställning i det framtida
Lövholmen, eller genom att informationstavlor sätts upp som berättar denna historia.

att Trekanten med dess stora rekreationsvärden uppmärksammas och värnas-
värden som kommer att bli än viktigare den dag boende flyttar in i Lövholmen.



Oroande är att en icke obetydlig del av Trekantens strandskyddade naturområde
vid sjöns norra sida, är utpekat som stadsutvecklingsområde for blandad stads-
bebyggelse i stadens gällande översiktsplan. För att uppmärksamma de natur-
och kulturvärden som präglar Trekanten med omgivande parkområden, ställer
sig foreningen bakom ett medborgarförslag där dessa värden lyfts fram och
presenteras på olika informationstavlor kring sjön.

När det gäller Lövholmen har föreningen dessutom framfört olika id6er, bl a att
pendelbåtstrafiken skull kunna etableras dit och att en målpunkt skulle kunna för-
läggas längs kajen inrymmande caf6er eller varför inte en saluhall. Aven en del
tankar om utformning av kvarter och arkitektur har framförts.

Föreningen har under året också ställt sig bakom ett upprop till kommunfullmäktige,
där BUMS - Barnens rätt i samhället - reagerat på de snävt tilltagna utegårdarna for
förskolor när detaljplanen för Marievik skulle klubbas igenom.

Föreningens ekonomi
Ekonomin vilar på medlemsavgifter samt bidrag från intressenter.

Medlemmar
Föreningen hade den 31 december 100 registrerade medlemmar.

Ekonomisk redovisning frir Z0Z0
Perioden 1 januari - 31 december i kronor.
Behållning den 1 januari 2020 :,Tl23

lntäkter
Medlemsavgifter

Kostnader
Hemsidan
Möten

2100
2100

1461

821
640

Resultat före bankkostnader
Bankkostnader

639

-1100
Resultat efter bankkostnader -461

Behållning den 31

Bank
Kassa

december 2A20 6862

6662
200

6862

G röndals I ntressefören i ng
Gröndalsvägen 190, 1iZ 69 Stockholm
e-post: grondalsi ntresse@g mai Lcom

Hems ida n :www. g rondals i ntresse. com
Bank Nordea. Pg 682680-4

Organ isationsn um mer: 8024T 3-2953,

Totalt


