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Ekonomi 
Den ekonomiska redogörelsen redovisas separat. 

Verksamhetsberä1elsen 
Pandemin Covid-19 har fortsaE aE prägla världsläget även deEa verksamhetsår. 
Det har haG stor påverkan på Grannskapsklubbens verksamhet. Pandemin 9ll 
trots har flera lyckade arrangemang genomförts och mot slutet av 
verksamhetsåret började samhället så sakteligen återgå 9ll det normala. Under 
året har vi arrangerat Luciatåg, Skärtorsdagsfirande, Loppis, Barnens dag och 
Oktoberfest. Det tradi9onsenliga Valborgsfirandet uteblev, men 
uppmärksammades med bubbel och tomtebloss. Julgransplundringen blev 
tyvärr inställd. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haG 4 styrelsemöten. Protokollen har 
förvarats digitalt. 



 

Årsmöte 
Årsmötet hölls i lokalen den 5/11 2020.  

Välkomstkommi1én 
I det gemensamma arbetet mellan Grannskapsklubben och 
BostadsräEsföreningen med aE hälsa nyinflyEade välkomna bjöd 
bostadsräEsföreningen, Grannskapsklubben och Skönstaholms Tennisklubb 
9llsammans in 9ll Välkomstpromenad för nyinflyEade. Medverkande från 
föreningen gjorde Linda, Åsa och Erika och från Brf:en Dag Lundén och Carina 
Gillgren. Fia hade ordnat varsin present med Skönstaholmsboken och kolor från 
Pärlans 9ll de 6 familjer som deltog. Promenaden genomfördes den 17/4. 

Föreningslokalen 
Lokalen har bokats 90 gånger under verksamhetsåret. Lokalen har nyEjats av 
BRF:en och föreningen eE 20-tal gånger. 

Under flera månader av verksamhetsåret har corona-restrik9oner enbart 9llå9t 
sällskap på 4–8 personer, vilket gjorde aE vi var tvungna aE stänga lokalen för 
bokningar. Vi är mycket glada över aE åter kunna använda lokalen som vanligt 
igen. 

Flera filminspelningar har gjorts i lokalen, givetvis med lokal anknytning. Bland 
annat en musiker i området som spelat in en musikvideo. Lokalen har även 
använts som yogalokal, plats aE öva på sina instrument och självklart av barnen 
för aE spela pingis. 

Ansvarig för nyckeln har Susanne Ljunglöf varit, vilket har fungerat mycket bra. 
En ungdom i området ansvarar för aE hålla koll på ordning i lokalen och fylla på 
med förbrukningsvaror. 

Lucia 
Sara Lostens Skönstaholmskörer lussade för området den 13 december. Det var 
inte läE aE få ihop eE Luciatåg som inte stred mot dåvarande restrik9oner. På 
grund av det uteblev hästen och Luciatåget delades upp i två omgångar. Sara 
gjorde siE bästa för aE hela Skönstaholm skulle få njuta av något av de två 



 

Luciatågen. Det var mycket stämningsfullt och många boende stod i dörren och 
lyssnade på Luciatågen. Varje barn fick en ros som tack för uppträdandet. 

Valborg 
EGersom rådande restrik9oner vid 9dpunkten för Valborg gjorde det omöjligt 
med eE tradi9onellt valborgsfirande ville vi i styrelsen uppmärksamma valborg 
på annat vis. Varje boende fick därför en liten påse med en hälsning, alkoholfriE 
bubbel och tomtebloss. Vi uppmanade alla aE skåla med grannarna i längan  
kl 20, vilket många också gjorde. EE ini9a9v som blev mycket uppskaEat. 

Skärtorsdagsfirande 
Även i år anordnades eE firande av skärtorsdagen. Påskkärringarna besökte 
nämligen Skönstaholm och hade gömt en skaE med guldägg. På guldäggen stod 
lösenord som barnen fick beräEa för aE få sin godispåse. För aE hiEa platsen 
där guldäggen var gömda skulle en 9pspromenad lösas. Fyra frågor som vardera 
ledde 9ll nästa fråga med hjälp av bilder. De som ville var utklädda 9ll 
påskkärringar eller påskgubbar. Barnen uppskaEade ak9viteten. 

Loppmarknad, två gånger 
Den 5 juni anordnade vi loppmarknad i området. Varje hushåll fick stå utanför 
siE eget hus för aE på så vis sprida ut loppisen mer. För aE inte locka för mycket 
besökare med tanke på pandemin gjorde vi ingen stor marknadsföring. 
Försäljare uppmanades ha handsprit 9llgängligt och vi saEe upp lappar med 
”Håll avstånd”. 

I samband med Oktoberfest anordnades en höstloppis på eGermiddagen. Den 
25 september träffades Skönstaholmare på rundeln för aE sälja och köpa 
barnkläder, leksaker, vuxenkläder, sportutrustning och andra saker av varandra. 

Barnens dag 
Den 5 september anordnade vi barnens dag. Det blev mycket uppskaEat och 
stämningen var glad. Många hade längtat eGer aE ses och aE det ska hända 
något i området. Pandemiläget var nu närmare det normala och restrik9onerna 



 

hade läEats. Under barnens dag uppträdde Cirkuspiraten med en show i 
slänten vid rundeln, det fanns hoppborg, ponnyridning, 9pspromenad, 3-kamp, 
popcorn och saG. Vi hade tur med vädret och fick en solig och varm dag. 

Oktoberfest 
Den 25 september på kvällen samlades ca 200 Skönstaholmare på rundeln för 
en härlig Oktoberfest. Stämningen var glad och festlig. Även denna kväll hade vi 
tur med vädret som var soligt och lite varmare än vanligt. Vi hade ordnat korv, 
öl och annan dryck 9ll självkostnadspris. För barnen blev det utomhusbio och 
för de vuxna eE klurigt quiz med oktobertema. Ordförande höll eE kort tal 
innan quizet. 

Grannskapsklubben avslutar härmed si1 69:e verksamhetsår 
Vi bor i eE av Sveriges vackraste och mest karaktärsfulla radhusområden. 
Grannskapsklubben är en mycket ovanlig företeelse, förmodligen en av de 
äldsta i sin genre i vårt land. Grannskapsklubbens arbete har bidragit starkt 9ll 
den ovanliga sammanhållningen, skönstaholmsandan, och nästa verksamhetsår 
firar vi 70-årsjubileum. Det ser vi mycket fram emot! 

Klubben har 142 medlemmar.  

VÄL MÖTT TILL ETT NYTT VERKSAMHETSÅR!  

Stockholm den 27 oktober 2020  

Linda Stenmark - ordförande   Johanna Halldén - kassör  

Åsa Siviero     LiseloE Fia Vågebrant   

Josefin Lager       Paul O´Mahony  Erika Winther 


