
ÅTFs verksamhetsberättelse 2019  

 
Styrelsen överlämnar härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019: 

  

Årsmötet 2019 

Årsmötet hölls i Hyresgästföreningens lokal på Tältgatan 8, den 6 mars och styrelsens 

sammansättning för verksamhetsåret var enligt nedan. 

  

Styrelsen väljs varje år och består av åtta personer. I stadgarna står att styrelsen skall 

tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller gemensamma frågor i området. Dessa frågor 

gäller idag främst att ordna roliga aktiviteter och viss samordning och information kring olika 

säkerhetsfrågor. En stor del av arbetet är att sprida information genom webbsida och ÅTF-

blad som delas ut av styrelsen. Det ingår också förvaltning av material som kan bokas 

genom webbsidan, t.ex. festtält, m.m. Allt är finansierat genom medlemsavgiften. 

  

Styrelsens sammansättning 2019 

Gunnar Siréus – ordförande  

Niclas Sjögren – kassör  

Helena Kernell – ledamot  

Emil Olsson – ledamot 

Andres Uribe – ledamot 

Ann Ryvallius – ledamot 

Linn Svensson – ledamot 

Clara Axdorph – ledamot 

Valberedning 

Linus Carlson 

 

Sammanträden 

Styrelsen har hållit 4 protokollförda styrelsemöten under året. 

 

Medlemsantal och medlemsavgifter 

I år har 269 av 328 medlemmar betalt medlemsavgiften på 175 kr, dvs 47 075 sek. 

 

Informationbladet 

ÅTF-bladet har utkommit tre gånger under året. 

 

Aktiviteter 2019 

● Sommarfesten arrangerades enligt senaste årens tradition i augusti av 

Fagerviksvägen och Ransätersvägen. Det blev som vanligt ett lyckat arrangemang 

med rally på hjul, trollkarl, äggkastning och jubileumsskål. 2020 års sommarfest 



arrangeras av Ådalsvägen. I kombination med sommarfesten så firade föreningen 

även 90 år. 

● Eldfest i Judarn under januari 2019. 

● Årsmötet hölls den 6e mars på Tältgatan 8, Nockebyhov. 

● Valborgsmässofirandet anordnades av ÅTF-styrelse. Kören Tonfisskarna underhöll 

och Nockebyhovs if sålde tilltugg och förfriskningar. Nytt för året var chokladhjulet 

som var mycket uppskattat. 

● Middag för styrelsen på Astrids kök under våren. 

 

 

Övrig verksamhet 2019 

Övriga uppgifter och aktiviteter under verksamhetsåret har varit: 

 

● Uthyrning av våra tält och övrigt material. Clara Axdorph på Grimstahamnsvägen, har 

skött uthyrningen under året. 

● Underhåll och uppdatering av hemsidan. 

● Ökad aktivitet i föreningens Facebook-grupp. Kommande aktiviteter annonseras 

även via denna kanal.  

● Sökande efter gatuombud. 

 

Styrelsen tackar alla medlemmar för visat förtroende 


