
Föreningen Stacken 
Stjärnsundsgatan 23  Telefon 08-86 92 14 
124 72 Bandhagen Mejl kontakt@stackenparken.se  

Parkleken	Stacken	verksamhetsplan	och	mål	2020 

Avtal	
Parkleken Stacken har sen 1994 drivits av den ideella Föreningen Stacken. 2019 skrevs samverkansavtalet med 
Stadsdelsförvaltningen Enskede Årsta Vantör (senast uppdaterat 2012) om och utvecklades till ett IOP-avtal 
(Idéeburet Offentligt Partnerskap). Det nya IOP-avtalet innebär att uppdraget från förvaltningen blir klarare och 
föreningen får mer stöd och bidrag till verksamheten.  
	
Personal	

• Att ha en parkleksföreståndare anställd på halvtid, som tillsammans med styrelsen ansvarar för att 
bedriva verksamheten i parkleken Stacken.  

• Att erbjuda tre-fyra ungdomar timanställningar som hjälp till grillkvällar och aktiviteter, detta för att 
avlasta styrelsen och parkleksföreståndaren samt knyta flera ungdomar till parkleken. 

• Att hitta en verksamhetsnivå som är hållbarare för styrelsen. Att aktivt jobba med att arbetsfördelningen 
inom styrelsen ska bli bättre samt säkra upp rutiner inför framtiden. 

	
Ekonomi	och	samarbeten	

• Att fortsätta det goda samarbetet med stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör, 
bostadsrättsföreningarna Riksbyggen Stockholmshus nr 17, HSB Vårsådden och HSB Rågstacken. 

• Att försöka finna ytterligare möjligheter till finansiering av verksamheten. 
• Att öka antalet betalande medlemmar (2019 totalt 156 st, 135 familj, 15 enskilda samt 6 föreningar.) 
• Att hyra ut parkleken för barnkalas och möten vid minst 80 tillfällen. (2019 uthyrt vid 68 tillfällen.)  

	
Medlemmar	och	informationskanaler 

• Att hitta former för att få våra medlemmar mer aktiva i föreningen och kunna värva flera att stödja oss. 
• Att kontinuerligt informera om Föreningen Stacken och den verksamhet som bedrivs i Parkleken 

Stacken genom att göra kalendarium månadsvis och affischer för varje större aktivitet som anslås på 
områdets anslagstavlor och portar. 

• Att Facebook-gruppen ”Parkleken Stacken Ormkärr” och hemsidan www.stackenparken.se är en 
levande kommunikationskanal där verksamheten i parkleken synliggörs och uppdateras frekvent. 

• Att fortsätta sända medlemsutskick via mail ca 1 gång per kvartal till våra medlemmar.  
• Att fortsätta utveckla onlinebokning av parklekshuset för barnkalas och anmälningar till våra aktiviteter 

via vår hemsida www.stackenparken.se.  
• Att vi informerar via “Mitt i” både digital och tryck. 

 

Aktiviteter	
• Att fokusera på de aktiviteter som varit mest populära (grillkvällarna, vårfest, höstfest, barnloppis 2 

ggr/år, Stackens Springlopp samt Halloweendisko) och ta bort övriga aktiviteter för en hållbarare nivå.  
• Att fortsätta anordna de populära och nätverksbyggande grillkvällar på torsdagar (6 st VT och 7 st HT). 
• Att genomföra en vårfest (16/5) och en höstfest (19/9) som lockar minst lika många besökare som 

tidigare år, vårfest ca 1400 st samt höstfest ca 1000 st.  
• Att genomföra succén Stacken Springlopp (30/8) som främjar mer rörelse hos barnen. 
• Att arrangera barnloppis 2 ggr/år för att öka hållbarhetstänket och främja återbruket (18/4 + 10/10).  
• Att bjuda in till tre teaterföreställningar i parklekshuset under året (22/3 + 28/3 + 7/11). 
• Att under öppettider alltid ha uteleksaker framme efter säsong såsom cyklar, sandleksaker och pulkor. 
• Att när parkleken är stängd även erbjuda sandleksaker och sportredskap. 
• Att bjuda alla barn på glassbuffé för att fira vårens skolavslutning i samband med sista grillkvällen 

(11/6). 
• Att bjuda in till minst ett disko (halloweendisko 1/11). 
• Att anordna minst en HLR-kurs för barn för våra medlemmar för att göra Stacken till en säkrare plats. 
• Att alla våra anställda och styrelserepresentanter får en uppföljningskurs i HLR-för barn. 
• Att anordna möjligheten till barnfotografering (15/11). 
• Att bjuda in till seniorfika på fredagsförmiddagar för att locka ned vår äldre målgrupp till parken.	
• Att bjuda in till invigning av multisportarenan vi fick i slutet av 2019 (7/2).	


