
 Gröndals Intresseförening

             Verksamhetsberättelse 
för Gröndals Intresseförening 2014

Styrelsen för Gröndals Intresseförening lämnar 
följande redogörelse för verksamheten under 2014

Styrelsen har från val vid föreningens årsmöte den 24 mars haft följande ledamöter:

Lennart Sundin (Ordf), Hans Rosendahl (Sekr), Per-Erik Hägerström (Kassör),                                    

Ulla Björk, Göte Boström, Arne Kriström (v. ordf) och Kjell Johansson.

Revisorer var Lennart Levén och Stephen Mwinyipembe

Styrelsen har under sin verksamhetsperiod haft elva (11) protokollförda möten.

Ny uppdaterad informationsfolder är framtagen.

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:

Enskild medlem 100:- och tillkommande familjemedlemmar 50:-

Aktiviteter under perioden

Här är några  projekt där föreningen och föreningens styrelsemedlemmar akti-

verat sig  kring när stadens byggplaner hotar våra grönområden och avsaknad-

en av  övergripande planering helt i onödan skadar skyddsvärd natur och miljö.

Exempel här är byggplanerna på Bryggvägen, Fågelsången, Lövholmsvägen 

och skolan vid sjön Trekanten.

Uppropet "Rädda Trekanten". "Ja till skola, nej till platsen".

Efter utställningsskedet har föreningen och många medlemmar protesterat genom 

skrivelser och andra protestaktioner gentemot myndigheternas planer om att bygga

en stor skola på strandskyddat område. Vi underkänner hela detaljplansprocessen 

där strandskyddet upphävs och att man underlåtit att undersöka alternativa platser.

Föreningen har agerat och stöttat en rad protestaktioner när staden presenterade 

sina planer att bygga en stor skola i grönområdet vid stranden av sjön Trekanten.

Ett flertal protestskrivelser mot skolbygget har lämnats till myndigheter, politiker och 

beslutsfattare i nämnder och andra beslutande  församlingar.  Exempelvis agerade 

föreningen genom att på Liljeholmstorget, dela ut protester om skolbygget till buss-

resenärer på linje 133 och uppvakta valstugorna före valet. Vårt budskap där var att

under mottot "Rädda Trekanten" och "Inga parkmarodörer i stadens ledningen, tack"

uppmana politikerna att ta sitt ansvar för strandskyddet och att aktionen skulle göra 

dem lite ängsliga inför valet.



Föreningen arrangerade i början av året ett mäktigt fackeltåg runt Trekanten där över
hunda deltagare protesterade mot det planerade skolbygget på strandskyddad mark.

Föreningens agerade också med protester i tal och via banderoller i "Bevara slussen"-

föreningens manifestation på Sergelstorg i maj där "Stockholmsupproret" manade till

besinning vid utvecklingen av staden. Föreningen delade också ut protestblad till leda-

mötena i Stadsbyggnadsnämnden före deras möte i december där beslut skulle fattas

om skolan. Vid Gröndal Båtklubbs hamnfest i augusti delades protesblad ut till de tal-

rika besökarna. Dessa aktioner tillsammans med pressträff och artiklar i lokalpressen 

har uppmärksammats och varit framgångsrika, uppbackat av andra artiklar där skol-

bygget varit omtvistat i lokalmedia. Vid alla utåtriktade aktiviteter har speciellt Kjell

Johansson, Arne Kriström och Per-Erik Hägerström från styrelsen agerat föredömligt 

aktivt. Per-Erik är dessutom flitig utvecklare av föreningens hemsida. Göte Boström

har framgångsrikt fått artiklar införda i lokalmedia om skolan och hanterat flera över-

klaganden till Mark- och miljödomstolarna mot byggplanerna vid Bryggvägen.

Slutet om skolbygget har vi inte sett ännu. Vid stadsbyggnadsnämndens möte i dec

bordlades beslut om skolbygget, men fastställdes vid ett nytt möte en månad senare. 

Under mars 2015 ska Kommunfullmäktige ta ett beslut, där byggplanen förväntas bli 

antagen.  Då återstår  Länsstyrelsens prövning av  strandskyddsfrågan  efter det att 

projektet överklagats av sakägarna. Föreningens följer ärendet.

Upprörda och kamplystna enskilda gröndalsbor har också protesterat genom ett fler-

tal egna skrivelser som lämnats till Stadsbyggnadskontoret. 

Föreningens och  dess  medlemmars  upprepade  protestaktioner  mot att  upphäva 

strandskyddet vid sjön Trekanten för att bygga en skola där har tydligt visat myndig-

heterna att man inte driver genom dåligt underbyggda projekt i Gröndal utan ett rejält 

motstånd. Nu bevakar vi planerna för nya byggprojekt i området. Exempelvis är Löv-

holmen aktuell sedan Cementa beslutat sig för att flytta sin verksamhet.

Beträffande bygget vid Bryggvägen har föreningens överklagande till Mark- och miljö-

överdomstolen inte funnit gehör.

Föreningens ekonomi
Ekonomin vilar på medlemsavgifter samt bidrag från intressenter.

Medlemmar
Föreningen hade den 31 december 107 medlemmar.



Ekonomisk redovisning för 2014
Perioden 1 januari - 31 december i kronor. 

Behållning den 1 januari 2014 3611

Intäkter 7150

Medlemsavgifter 6650

Bidrag 500

Kostnader 7170

Trycksaker 3440

Porto 1560

Demonstrationer 2170

Resultat -20

Bankkostnader 851-20

Resultat efter bankkostnader -871

Behållning den 31 december 2014 2740

        Gröndals Intresseförening
               Gröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm

                e-post: grondalsintresse@gmail.com

               Hemsidan:www.grondalsintresse.com

                      Bank Nordea. Pg 682680-4
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