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Ve rksa m h ets be rätte lse
för Gröndals lntresseförening 2016

Styrelsen för Gröndals lntresseförening lämnar
följande redogörelse för verksamheten under 201G

Styrelsen har från val vid föreningens årsmöte den 21 mars haft följande ledamöter:

Lennart Sundin (ordf), Per-Erik Hägerstrom (kassör), Kjell Johansson (sekr),
och Göte Boström ( vice ordförande).

Revisorer var Arne Kriström och Stephen Mwinyipembe

Styrelsen har under sin verksamhetsperiod haft tre protokollförda möten samt ett
flertal informella kontakter for kontinuerlig avcheckning av aktuell information om
projektärenden. Arsmötet genomfördes den 21 mars.

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 allmänt uppskattade
och omskrivna särart och charm.

Bygg gärna här men Bevara Gröndal Grönt.
Gröndals lntresseforening skall verka för en sund utveckling av stadsdelen i sam-
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 grönska som finns. Vi boende i Gröndal kräver att få välja vilka
av våra grönområden som är värda att satsa på och låta förtäta 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 Intresseför-
ening för att föra fram gemensamma synpunkter när nya utvecklingsplaner och
beslut presenteras. Vi välkomnar idrottsforeningar, båtklubbar, skolor, företag,
kyrkan, butiker, restauranger, bostads- och hyresgästföreningar, pensionärs-
föreningar och inte minst engagerade boende. De som delar vår uppfattning
och värdegrund är välkomna som medlemmar i Gröndals lntresseförening. Alla
som bor i området ska få sina röster hörda i utvecklingen av Gröndal. Intresse-
föreningen ska verka for att framföra viktiga synpunkter som främjar en sund
utveckling i området, men också medvetandegöra hur de omfattande bygg-
nationer som planeras i angränsande Lövholmen påverkar Gröndal. Gröndals
unika naturtillgångar med grönområden och strandpromenader kommer att bli
viktiga som grön lunga i den planerade urbananpassade stenstaden.

Medlemsavgifter per år:
Enskild medlem 100:- och tillkommande familjemedlemmar 50:-

Aktiviteter u nder perioden
De projekt som föreningen och föreningens styrelsemedlemmar aktiverat sig kring
är när stadens byggplaner hotar våra grönområden och avsaknaden av övergrip-
ande planering helt i onödan skadar skyddsvärd natur och miljö. Fokuset har gällt
det planerade skolbygget vid sjön Trekanten.

Föreningens och dess medlemmar har under 2015 och 2016 upprepat protesterat mot
att upphäva strandskyddet vid sjön Trekanten för att bygga en skola där och har tydligt
visat myndigheterna att man inte driver igenom dåligt underbyggda projekt i Gröndal
utan ett rejält motstånd.
Många överklaganden om skolbygget har under en lång period lämnats till Stockholms
stad, Länsstyrelsen, Mark-och miljödomstolen och Mark- och miljöverdomstolen.
Stockholms Naturskyddsförening har biträtt via överklagande av detaljplanen och upp-
hävandet av strandskyddet genom en imponerande skrivelse. Denna skrivelse har
också sänts vidare till hundratals intressenter via e-post av flera aktivt engagerade
invånare och medlemmar i Gröndals lntresseforening.
Länsstyrelsens beslut om skolbygget har överklagats till Mark- och miljödomstolen
av Kjell Johanssons skrivelse "Slå vakt om strandskyddet". Skrivelsen har också
postats till de politiska partierna i stadshuset. Sakägare har slutligen överklagat till
Mark-och miljööverdomstolen.

Från lntresseföreningen har också uppmärksammade artiklar i Mitti producerats av
Kjell Johansson under temat "Fel att offra miljön för skola vid Trekanten". Per-Erik
Hägerström har protesterat till Länsstyrelsen med "Synpunkter kring detaljplanen för
skola vid Trekanten".
Budskapen bygger på lntresseföreningens upprop " Ja till skota, nej till platsen".
Arne Kriström har bedrivit aktiva e-postaktioner om politikernas felsteg i skolprojektet.



Slutfasen i skolärendet blev att Mark- och miljööverdomstolen fastslog att strandskyddet
gällde. Skolärendet gick till slut ända upp till Högsta domstolen, där Stockholms stad
överklagade Mark- och miljööverdomstolens beslut, men fick inte gehör för sitt krav att
upphäva beslutet. Skolan kan därmed inte byggas på den tänkta platsen och alla vi som
protesterat mot skolbygget och kämpat för strandskyddet gick segrande ur striden.

Förutom fokusen på skolbygget bevakade föreningen också planer for nya byggprojekt
i närområdet. Exempelvis är hela Lövholmsprojektet högintressant att folja och bevaka.
Av särskilt intresse är också vad som kan ske i Vinterviken.

Föreningens ekonomi
Ekonomin vilar på medlemsavgifter samt bidrag från intressenter.

Medlemmar
Föreningen hade den 31 december 126 registrerade medlemmar.

Ekonomisk redovisning för 2016
Perioden 1 januari - 31 december i kronor.

Behållning den 1 ianuari 2016

lntäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter

Kostnader
Porto
Möten

8350

6450

1 900

5656

390

5266

Resultat före bankkostnader

Bankkostnader
2694

-901

Resu ltat efter ban kkostnader 1793

Behållning den 31 december 2016

Bank 8134 kroch kassa 309 kr.
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