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             Verksamhetsberättelse 
för Gröndals Intresseförening 2018

Styrelsen för Gröndals Intresseförening lämnar 
följande redogörelse för verksamheten under 2018

Styrelsen har från val vid föreningens årsmöte den 22 maj haft följande ledamöter:

Lennart Sundin (ordf), Per-Erik Hägerström (kassör), Erik Moström (sekr),                   
Göte Boström ( vice ordförande) och Kjell Johansson.
I november avled Göte Boström och Kjell Johansson avgick ur styrelsen.

Revisorer var Arne Kriström och Stephen Mwinyipembe

Styrelsen har under sin verksamhetsperiod haft två protokollförda möten samt ett 
flertal informella kontakter för kontinuerlig avcheckning av aktuell information om 
projektärenden. Årsmötet genomfördes den 22 maj.

Föreningens syfte och ändamål
Gröndals Intresseförening 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 idéer 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 Intresseförening  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 idrottsföreningar, 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 Intresseförening. Alla
som bor i området ska få sina röster hörda i utvecklingen av Gröndal. Intresse-
föreningen ska verka för 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: 100 kr

Aktiviteter under 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. 

Föreningen bevakade planer för nya byggprojekt i närområdet. Det framtida

Lövholmsprojektet är givetvis högintressant att följa, bevaka och ha synpunkter på.

Även då kopplingen till Trekantsparken och upprustningen av denna.

Av särskilt intresse är också vad som kan ske i Vinterviken.

Under året har föreningen lämnat synpunkter i det tidiga samrådet för förslag 

till detaljplan för Lövholmen. Som del av föreningens syfte och ändamål har 

synpunkterna b.la understrukit betydelsen av att en balans i samhället måste 

råda mellan bostäder, service och infrastruktur, mellan exploaterande 

intressen och natur- och kulturvärden. 

Lövholmen och områden kring Trekanten delar därvidlag en intressant kultur- 

och industrihistoria. Föreningen föreslår att denna historia uppmärksammas 

t.ex genom en permanent utställning i det framtida Lövholmen eller genom att 

informationstavlor sätts upp som uppmärksammar denna historia. 

Föreningen sympatiserar dessutom med stadens förslag att bevara vissa 

historiskt värdefulla byggnader på området. Utöver de byggnader staden vill 

bevara vill föreningen dessutom slå vakt om någon del av kolsyrefabrikens 

byggnader samt att någon av Cementas silos görs om och blir en 

utgångspunkt för nya bostäder när dessa ska utformas. 

Föreningen menar vidare att nyproduktion av bostäder inte får överskrida den 

gräns när en god boende- och livskvalité inte längre kan upprätthållas. Antalet 

nya bostäder får inte bli så stort att en god service – t.ex skolor med tillräckligt 

antal elevplatser och tillräckligt tilltagna skolgårdar – inte kan erbjudas. 

Parametrar som medger en god boende kvalité – parker, tillgång till solljus – 

måste säkerställas. Lövholmen med intilliggande områden måste dessutom 

kunna försörjas av en ändamålsenlig infrastruktur. Ett förslag är att möjliggöra 

pendelbåttrafik till Lövholmen. 



Visionen som staden har av den arkitektur som ska prägla Lövholmen är att 

”husen ska vara vackra över tid”. En arkitektur i samklang med det omgivande 

i både tid och rum menar föreningen är eftersträvansvärd. Konkret för 

Lövholmen skulle det kunna innebära hus som byggs med burspråk, 

varierande balkonger och har tydliga tak. 

I samband med att lämna synpunkter om Lövholmen betonar föreningen 

Trekantens stora rekreationsvärden, värden som kommer att bli än viktigare 

den dag boende flyttar in i Lövholmen. 

Föreningens ekonomi
Ekonomin vilar på medlemsavgifter samt bidrag från intressenter.

Medlemmar
Föreningen hade den 31 december 100 registrerade  medlemmar.

Ekonomisk redovisning för 2018

Perioden 1 januari - 31 december i kronor. 

Behållning den 1 januari 2018 9005

Intäkter 2050

Medlemsavgifter 2050

Kostnader 2982

Hemsidan 854

Trycksaker 301

Uppvaktning 300

Möten 1527

Resultat före bankkostnader -932

Bankkostnader -1100

Resultat efter bankkostnader -2032

Behållning den 31 december 2018 6973

Bank 6464
Kassa 509

Totalt 6973

        Gröndals Intresseförening
               Gröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm

                e-post: grondalsintresse@gmail.com

               Hemsidan:www.grondalsintresse.com

                      Bank Nordea. Pg 682680-4

                                   Organisationsnummer: 802473-2953. 


