Verksamhetsberättelse 2017
RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING

Förvaltning
Årsmöte
Vid årsmötet 2017 deltog 14 betalande medlemshushåll.
Medlemsantal och medlemsavgift
Vid utgången av år 2017 var antalet betalande medlemmar 175 vilket utgör 53% av de
totalt 333 hushållen. Motsvarande siffror för föregående år var 185 av 306, dvs 60%.
Medlemsavgiften är 150:- per år och har varit konstant under flera år.
Ekonomi
RTF uppvisar för år 2017 ett negativt resultat på 5.698:-. Flera orsaker bidrar till detta:
•
•
•
•

medlemsantalet sjunker och därmed medlemsintänkterna, vilket är föreningens
dominerande inkomstkälla
kostnaden för medlemsaktiviteter har ökat
RTF-bladet, som distribueras till samtliga hushåll i området, har i och med
nybyggnationen fått ökad upplaga och därmed ökad kostnad
övriga omkostnader, såsom exempelvis kostnad för hemsidan har ökat
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Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden.
Revisorer
Revisorer för verksamhetsåret har varit Christer Lundgren och Percy Westberg.
Valberedning
Under året har valberedningen bestått av Anders Lundsjö och Darta Strandberg.
Materielförvaltare
Materielförvaltare för verksamhetsåret har varit Kristina Nisell Alrenius.
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Utlåningsverksamheten
Under 2017 har utlåning skett vid 71 tillfällen vilket är en liten ökning mot året innan.
Det som varit mest intressant att låna är partytält, stolar och bord. Perioden maj –
september är tiden då flest vill låna.
Utlåningsstatistik 2017
Materiel

Antal
utlåningar

Bord
Byggnadsställning, grund,
1:a och 2:a påbyggn.
Betongblandare, el

Antal
utlåningar

Partytält 3x8 meter

7

1
1

PH-mätare
Rensfjäder

1
0

Elkabel, 25 meter (avkortad)
Elkabelvinda, 50 meter

0
3

Rensskopa
Skyddshjälm

0
0

Fuktmätare
Gallervält

1
4

Snöslunga
Stege kombi, 2,3 + 2,0 meter

0
2

Gravyrpenna
Grensax

0
2

Stege kombi, 3,6 + 3,0 meter
Stege, 5,6 meter

0
1

Häcksax, el

3

Stege, 4,6 meter

0

Jordfelsbrytare
Jordfräs

0
4

Stolar
Ställningsstege

9
1

Kvistsax, papegojnäbb
Partytält 3x4 meter

2
0

Såmaskin
Vedklyv med bord

1
3

Vertikalskärare (mossrivare)

1

Partytält 3x6 meter

14

Materiel

10

Kommunikation och webbplats
Redaktionskommitté för RTF-Bladet
Redaktionskommittén har bestått av Mia Sievert (sammankallande) och Jenny Bohl,
med Mia som ansvarig utgivare.
Tidningen har utkommit med fyra nummer, alla åttasidiga i fyrfärgstryck. Extra blad
har delats ut vid tre tillfällen, Våraktiviteten, Höstaktiviteten och påminnelse om
Årsmötet.
Webbplatsen
På Råcksta Trädgårdsstadsförenings hemsida, www.rtf.nu, publiceras aktuella händelser som rör föreningen och dess medlemmar, allmän information som rör närområdet
samt alla utgivna tidningar. Här finns också möjlighet för interaktion mellan medlemmarna genom möjligheten att skriva kommentarer på inlägg. Som medlem kan man
även se vad för slags redskap som finns att låna av föreningen, när de är tillgängliga
och göra bokningsförfrågningar online.
Medlemmarna har även möjlighet att via webbplatsen lägga in köp- och säljannonser,
se och boka det som finns till utlåning samt tipsa varandra om exempelvis bra (eller
dåliga) och pålitliga hantverkare.
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Besöksfrekvensen för webbplatsen ligger med drygt 2300 besök under 2017 på ungefär
samma nivå som föregående år. Mest besökta sidor är som väntat redskapsboden, RTFbladet och medlemsinformation.
Statistiken visar även att fler och fler använder sin mobil när de besöker webbplatsen,
vilket ligger i linje med ett allmänt förekommande internetbeteende.
Föreningens facebook-grupp har glädjande nog ökat något till 136 medlemmar och det
har gjorts ca 120 inlägg. Vi kan konstatera att det varit ett lyckat komplement till
webbplatsen!

Föreningsnyttiga aktiviteter
Grannsamverkan
Trots stora ansträngningar och efterlysningar i tidningen har vi inte lyckats värva några
fler kontaktombud.

Medlemsaktiviteter
Trädbeskärarvecka
Vi fick även under 2017 till ett samarbete med Johan Jancke, Grönare Gårdar, att under
vecka 4 samordna trädbeskärning i vårt område till ett rabatterat pris för betalande
medlemmar.
Det blev återigen ett mycket uppskattat arrangemang där 14 medlemmar fick hjälp att
beskära totalt 21 träd.
Våraktiviteten
Söndagen den 21 maj, i strålande solsken, gick föreningens våraktivitet av stapeln tack
vare våra lokala biodlare Olle och Eva Svensson. Olle hade ett antal intressanta visningar om hur ett bisamhälle fungerar och informerade om hur viktiga bin är för vår
fortlevnad. Ett 50-tal medlemmar kom för att se bina, ta en fika och byta till sig några
plantor.
Höstaktiviteten
Söndagen den 3 september hade vi vår höstaktivitet. Johan Jancke från Grönare gårdar
spann vidare på vårens tema Blommor och Bin. På programmet stod insektshotell.
Förutom att vi än en gång fick höra hur viktiga de små varelserna är för vår egen
överlevnad, fick vi även lära oss hur ett sådant ’hotell’ fungerar. Efter det var det dags
att själva bygga våra egna insektshotell. Vi fick även i år tillfälle att göra en
lasagneodling att ha till våren.
Ungefär 20 medlemmar hade några fina timmar tillsammans, där vi lyssnade, praktiserade och fikade i sensommarsolen.
Stick- & syjuntan
Vi är några entusiaster som fortsätter att träffas cirka 8 gånger per år och utbyta erfarenheter och skapa olika alster. Några av oss har även besökt Sy- & Hantverksmässan
i Älvsjö i februari och oktober.
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Förändringar i närområdet
Nybyggnationer
De 27 stadsradhusen i korsningen Råckstavägen/Vällingbyvägen i direkt anslutning till
vår trädgårdsstad har nu färdigställts och inflyttningen på Strömsundsgatan i kvarteret
Faxen har genomförts. Vi har erbjudit dem medlemskap i RTF och har fått ett par nya
medlemmar därifrån.
På ytan mellan Råckstavägen och Brunflogatan har nu de 52 studentbostäderna uppförts. Då detta är hyreslägenheter har medlemskap i RTF ej erbjudits de boende där.
Vällingby Bollplan har färdigställts och fått konstgräs, nytt stängsel, och ny belysning.

Slutord
Ett stort TACK till de som bidragit med information, tyckande, frågor och synpunkter
samt hjälpt till med föreningens aktiviteter. Förhoppningen är att kunna fortsätta
locka nya medlemmar och framför allt skapa stort engagemang bland föreningens
medlemmar. Ju fler vi är som hjälps åt, desto bättre kommer RTF att fungera. Föreningen behöver engagerade medlemmar som bidrar med idéer, artiklar och foton med
mera till hemsidan och tidningen; tips på aktiviteter och hjälp att genomföra dem!
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