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Verksamhetsberättelse	2019	Föreningen	Stacken	

Det	här	är	Föreningen	och	Parkleken	Stacken	
Föreningen Stacken tog den 1 januari 1994 över driften av Parkleken Stacken från Stockholms stad, då 
kommunen ville avveckla flertalet parklekar. Sedan dess har grunden för verksamheten varit ett 
samverkansavtal med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning gällande driften av 
parkleksverksamheten. Våren 2019 flaggade föreningen för uppsägning av det gamla avtalet. Efter det 
påbörjades en process att hitta ett nytt samarbete, som under hösten 2019 resulterade i att ett nytt IOP-
avtal (Idéeburet Offentligt Partnerskap) signerades mellan stadsförvaltningen och föreningen. Ett IOP 
som klargör mer uppdraget från förvaltningen och ger mer stöd till föreningen.  

Sedan 1995 finansierar HSB Bostadsrättsförening Vårsådden och Riksbyggen Bostadsrättsförening 
Stockholmhus nr 17 en föreståndartjänst på halvtid, vilket gör det möjligt att ha en fungerande verksamhet 
i parkleken, och en trivsam miljö för boende i Ormkärr med omnejd. Sedan 2018 är även HSB 
Bostadsrättsförening Rågstacken bidragsgivare till Föreningen Stacken. Att Parkleken Stacken är populär 
märks genom de många besökarna, och vi uppskattar att vi under 2019 har haft ca 45 000 besök. 

Då Stacken är föreningsdriven är verksamheten helt beroende av medlemmarna och de som väljer att 
engagera sig ideellt. Det krävs naturligtvis att många engagerar sig och det är vår förhoppning att allt fler 
inser att Parkleken Stacken erbjuder de som bor i området en unik möjlighet att påverka sin närmiljö och 
lokala aktiviteter.  

De allra flesta av våra aktiviteter är helt kostnadsfria och öppna för alla. Det är endast i samband med 
speciella arrangemang såsom vår- och höstfest och springlopp som vi tar ut en mindre avgift för att täcka 
våra extra kostnader. 

 

Föreningens	verksamhet	och	evenemang	
Grundstenen i föreningens verksamhet är att ha en parklek där besökarna har tillgång till utomhusleksaker 
och ett öppet parklekshus där besökarna har tillgång till toalett och inomhusaktiveter, samt ett litet utbud 
av café.  

2019 började vi dessvärre året med nedstängd verksamhet januari – mars, p.g.a. sjukskrivning hos vår 
parkleksföreståndare. Men sen april har vi haft öppet fyra dagar per vecka, två förmiddagar och två 
eftermiddagar, hela året förutom under semestern i juli och jullovet. Satsningen har gjorts för att försöka 
locka ned fler besökare även under lågsäsong och för att ge vår parkleksföreståndare ett jämnare 
arbetsflöde över året och därmed ett bättre arbetsklimat. Under året har vi även erbjudit lördags-
/söndagsöppet ca en gång i månaden i samband med aktivitet som t.ex. loppis. 

Under torsdagskvällarna har det under den varma årstiden varit grillkvällar med grillning av korv och 
hamburgare på föreningens grill. Grillkvällarna ger en möjlighet för de som bor i området att träffas och 
lära känna varandra. Den fasta grillplatsen med el-grill är enkel att använda och nyttjas ofta av medlemmar 
och andra besökare även när parkleken inte är öppen.   

Vi har under året fått beviljat föreningsbidrag från Enskede Årsta Vantörs Stadsdelsförvaltning som gjort 
att vi kunnat ha fyra teaterföreställningar för barn i olika åldrar (”Spökhistorier för små öron”, ”Virvel och 
Vinda”, ”Mitt, Ditt och Mitt” samt “Nicke Nyfiken”), samt arrangera Stackens springlopp. 
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Till 2019’s vår och höstfest fick vi bidrag från Enskede Årsta Vantörs Stadsdelsförvaltning. Detta bidrag 
använde vi till att subventionera aktiviteterna ponnyridning och hoppborg, som skapar rörelse bland 
barnen vilket var väldigt uppskattat. Traditionsenligt hade vi också en skolavslutningsfest med grillning, 
detta år på en ordinarie grillkvälls torsdag, där vi bjöd alla barn på glassbuffé. 

Under vintern arrangerade föreningen en välbesökt julgransplundring samt ett skridskodisko på 
Ormkärrskolans fotbollsplan. Vi hade också öppet med särskilda aktiviteter på sportlov, påsklov och 
höstlov för barn som var hemma under loven. Även i år var Halloweendiskot med maskerad den stora 
inomhussuccén, uppdelad på två ålderskategorier, knattedisko för 0-6 år och skoldisko för 6-12 år. 

Målet för 2019 att hyra ut parkleken vid minst 60 tillfällen. Totalt hyrde vi ut vid 68 tillfällen för barnkalas 
och föreningsmöten.  

Efter önskemål från föreningen att vi behövde något nytt för att nå målgruppen barn 8-12 år, så fixade 
stadsdelsförvaltningen att vi fick en multisportarena med konstgräsplan på den tidigare grusplanen mellan 
skolan och parken. Denna har varit mycket uppskattad och används flitigt både på skolraster och fritid 
bland barnen i Ormkärr. För att uppmuntra till mer rörelseaktivitet har vi från föreningen satt ut en korg 
med fotbollar och bandyklubbor, som finns tillgänglig dygnet runt för sportsugna. 

  

Parkleksföreståndare	
Ammie Lundström som började hos oss 2015-06-01 har fortsatt sin tjänst hos oss, något vi är mycket 
glada för då samarbetet fungerar bra. Ammie har varit mycket uppskattad bland våra besökare. Hon är 
parkens ansikte utåt, och har tillsammans med styrelsen sett till att hålla verksamheten vid liv, att 
organisera såväl verksamhet som underhåll och upprustning av parken och glädja besökarna. 

Under 2019 har vi haft 4 st ungdomsjobbare som har stöttat parkleksföreståndaren under exempelvis 
grillkvällar, halloweendisco, julgransplundringar och även vår/höstfest. Dessa har med sitt engagemang 
och driv varit ett stort stöd till Ammie och fungerat väldigt bra.  

 

Förtroendevalda	

Styrelse	från	och	med	årsmötet	i	mars	2019	
Vendela Wulff, ordförande 
Karin Ståhlberg, kassör (vice ordförande) 
Hanna Gustafsson, ledamot  
Adam Kilbäck, ledamot 
Rosario Ali, ledamot 
Erik Hedenstedt, ersättare 
Magnus Roxö, ersättare  

Revisorer	
Arne Grentzelius, Riksbyggen 
Lars Lindros, HSB 
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Valberedning		
Arne Grentzelius  
Matilda Mossenberg 
Alessandra Gentil Jegendal 

	

Styrelsens	arbete	
Styrelsen har under året 2019 haft 10 protokollförda möten, exklusive det konstituerande mötet. 
Därutöver har styrelsen, eller delar av den, träffats och planerat verksamhet och aktiviteter utan protokoll. 

Huvuduppdraget för året var att skriva ett nytt avtal med stadsdelsförvaltningen, något vi lyckades med så 
båda parter blev nöjda. Styrelsen har fortsatt arbetat hårt och med succé för ett bättre samarbete med våra 
kontaktpersoner hos stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör. Fortsatt prioriterat har även varit att 
säkerhetsställa föreningens rutiner och för att driva ett långsiktigt hållbart arbete både avseende den ideella 
delen och för parkleksföreståndaren. Ekonomiska rutiner, arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelse 
och föreståndare och arbetsfördelning inom styrelsen har diskuterats, justerats och förändrats under året.  

Strävan efter att få till ett långsiktigt hållbart styrelsearbete har varit framgångsrikt. Nuvarande styrelse har 
jobbat bra tillsammans, dock har flera medlemmar i styrelsen flaggat för avhopp. Nuvarande styrelse 
kommer därför att lägga stor vikt vid att skiftavgången sker så bra som möjligt, för att ge kommande 
styrelse en vägledning och en manual för en väl fungerande verksamhet, så att inte hjulet måste uppfinnas 
igen. 

Frågor som styrelsen arbetat med under året är bland annat: 

● Planering av löpande verksamhet samt personal 
● Organiserande av specialarrangemang såsom vår- och höstfest 
● Rutiner för styrelsens och föreståndarens arbete 
● Ekonomiska rutiner och hantering 
● Parken och lokalernas skötsel och upprustning 
● Utveckling av den nya hemsidan www.stackenparken.se  
● Marknadsföring av Stacken och dess aktiviteter 
● Nytt avtal mellan föreningen och stadsdelsförvaltningen gällande driften av Stacken 
● Kontakt och bidragssökande hos Stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör  

 

Ekonomi	
Föreningen Stackens ekonomiska grundstomme är medel från de två stora bostadsrättsföreningarna i 
området (HSB Vårsådden och Riksbyggen Stockholmshus 17). Detta tillsammans med bidrag från 
kommunen, bidrag från HSB Rågstacken, medlemsavgifter, inkomster från uthyrningar, café och 
specialarrangemang möjliggör att föreningens verksamhet kan bedrivas med en halvtidsanställd 
parkleksföreståndare. Det måste dock påpekas att föreningen är helt beroende av stödet från 
bostadsrättsföreningarna. Utan deras stöd skulle det inte vara möjligt att ha någon anställd, vilket är en 
grundförutsättning för verksamheten.  

För 2019 uppvisar föreningen ett resultat på 1601 kr. 2019 var generellt ett bra år för Parkleken Stacken då 
vi ökade våra intäkter både på aktiviteter och även “vanliga” aktiviteter som caféförsäljning. Vi har haft 
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ökade omkostnader men dessa har täckts in av de ökade intäkterna men också av att vi fått ökade bidrag 
från HSB Vårvetet samt även Stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta-Vantör i och med nya avtalet. 

Medlemsantal	och	marknadsföring	
Föreningen har enskilda personer, familjer och föreningar som medlemmar. Under 2019 uppgick 
medlemsantalet till 135 familjemedlemskap, 6 föreningsmedlemskap (3 brf’er/samfälligheter, samt 3 
dagmammor) och 15 enskilt betalande medlemmar, totalt 156 medlemmar (mot 2018 med 101 st 
betalande medlemmar).  

Parkleken har marknadsförts genom affischer och kalendarium som satts upp i området och sänds till de 
förskolor och skolor vi har i närområdet. Föreningens Facebooksida är en ”kommersiell” sida (Parkleken 
Stacken Ormkärr) där vi marknadsför våra evenemang utanför bygden, vilket har gett gott resultat på att 
fler hittat oss. Den största satsningen vi har gjort under 2019 är en omfattande uppdatering av vår 
hemsida (www.stackenparken.se) i samarbete med en avlönad konsult. Det har möjliggjort att vi numera 
kan ta emot alla kalasbokningar online samt andra anmälningar till evenemang, skicka ut aktuell 
evenemangsinformation till de som anmäler sig för nyhetsbrev samt ge mer information om 
verksamheten. En mycket uppskattad satsning bland våra besökare och av avlastning för styrelsen. 

Slutord	
Vi ser att Stacken har en viktig funktion att fylla i vårt närområde, vi har ett stort antal besökare i parken 
och på våra aktiviteter, vilket gör att vi fortsätter kämpa för en levande parklek, men styrelsen behöver 
mer engagemang från medlemmarna i föreningen. Det är snart dags för ett nytt styrelseskifte och då 
behöver vi fylla på med nya engagerade som vill ta Stacken in i 2020-talet. 

Vi i styrelsen vill tacka alla engagerade för era insatser under det gångna året.  

 

 

Vendela Wulff   Karin Ståhlberg   Hanna Gustafsson 

 

 

Adam Kilbäck  Rosario Ali  Erik Hedenstedt  Magnus Roxö 


