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SoIK Hellas Alliansstyrelse avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016.
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av följande personer
Ordförande
Stefan Widenholm (Friidrott)
Vice ordförande
Bo Jutner
(Simning)
Sekreterare
Clas Ström
(Orientering)
Kassör
Lennart Hjelm
(Orientering)
Ledamöter
Kjell Appelqvist
(Bowling)
Per-Arvid Bergman (Tennis)
Hans Carlsson
(Orientering)
André af Forselles (Friidrott)
Suppleanter
Anders Thureson [1] (Orientering)
Kjell Gustafsson [2] (Gamla Hellener)
Revisorer
Revisorssuppleant
Valberedning

Björn Holmgren
Jan Edlund
Kurt Nyström
Orienteringsklubben (sammankallande)
Tennisklubben
Simklubben

Under verksamhetsåret har allianstyrelsen hållit 8 protokollförda möten varav ett var
konstituerande. Härutöver har en arbetsgrupp med inriktning ”vision Hellasgården” hållit 2
”brainstorming möten”.
SoIK Hellas Alliansförenings årsmöte hölls på Hellasgården, Storstugan, torsdagen den 7
april. Efter årsmötet utdelades SoIK Hellas utmärkelser till välförtjänta medlemmar, se under
Utmärkelser.
Sedvanlig Julmiddag för Alliansens, Garantens och klubbarnas funktionärer och speciellt
inbjudna gäster avhölls på Hellasgården, Storstugan, torsdagen den 24 november. På
julmiddagen utdelades Alliansens utmärkelse Årets Hellen, Alliansens Stipendier samt Brittis
Malms Hedersstipendium. Se under Stipendier. Härutöver delades Gamla Helleners
stipendier ut från stiftelsen Farbrors minne och från Supporterfonden.
Produktionen av Alliansens klubbtidning Hellasbladet har under året delegerats till
redaktören Jan Falk. Ansvaret för Alliansens gemensamma centrala medlemsregister har
under året delegerats till Gamla Hellener och ansvarige Kjell Gustafsson, registret används
även till adresseringen för utskicket av Hellasbladet. Hantering och registrering av Alliansens
utmärkelser har under året delegerats till Gamla Hellener och ansvariga Clas Ström och Kjell
Gustafsson.

Har beslutats att Alliansföreningen ska avsätta ekonomiska medel inför SoIK Hellas 125årsjubileum 2024. Storleken på avsättningen hanteras inom ramen för kommande års
budgetarbeten.
I övrigt har styrelsen under året varit verksam med förvaltning av ekonomiska medel i
Alliansens stiftelser och fonder samt har försökt att ha en övergripande kontakt med
idrottsklubbarna, Gamla Hellener (GH) och Garantföreningen (GF) och dess verksamheter.

Stipendier
Årets Hellen
Till Årets Hellen utsågs Carl Sténson och Carl-Einar Eskonniemi Söderström Friidrottsklubben.
Carl Sténson Friidrottsklubben
SM guld inomhus för seniorer, uttagen till Nordenkampen seniorlandslag inomhus i Växjö.
Tyvärr kom en influensan i vägen för senior SM utomhus, som också var direktuttagning till
Finnkampen. Han hade tränat hårt och tävlat mindre och med kortansats inför SM utomhus.
Nollade SM utomhus vilket är mycket ovanligt Calle gör.
Carl-Einar Eskonniemi Söderström Friidrottsklubben
Seger i längdhopp i Junior SM P17 inomhus, seger Mångkamps SM inomhus för P17, silver i
junior SM Längdhopp utomhus i P17, brons mångkamps-SM utomhus för P17,
Ungdomsfinnkamp bäste svensk, enbart 20 cm från att klara kvalgränsen till Ungdoms EM.
knep även medalj inomhus-SM på 60m i P17. På senior-SM blev han 17:e av 19 tävlande i
längdhopp.
Årets elitstipendium
Elitstipendium tilldelades Irina Nyberg och Leonas Mockunas Orienteringsklubben samt
Denis Cumirija Simklubben (Polo)
Irina Nyberg Orienteringsklubben
Irina har haft en oturlig höstsäsong. Hon var mycket bra igång under våren och gjorde en rad
toppresultat varav kan nämnas seger i Sundbybergs tävling i april, bronsplats på Sprint-DM i
maj och en tredjeplats i konkurrens med en rad svenska landslagsdamer i Stockholms City
Cup den 1 juni. Hon sprang också under våren till sig en plats i det ryska VM-laget bl.a.
genom att överlägset vinna en uttagningstävling. Tyvärr hade hon oturen att skada sig illa
under en tävling i juli och kunde därför inte delta i VM i augusti. Rehabiliteringen går
emellertid bra, så Irina hoppas på att snart kunna börja träna igen för hon vill göra en rejäl
elitsatsning även nästa år.
Leonas Mockunas Orienteringsklubben
Leonas hade förra året en hel del problem med skador men har i år kommit igång med
elitträningen och gjort många bra resultat. Han har varit bland de tio främsta i nio tävlingar.
De bästa placeringarna uppnådde han på Attundas tävlingar i augusti där han vann den ena
och var trea på den andra. Leonas satsar hårt på att bli ännu bättre nästa år.
Denis Cumirija Simklubben (Polo)
Denis fortsätter utvecklas med hjälp av träningsläger/vistelse i bl.a. Reijka och Dubrownik
under sommarmånaderna juni till augusti. Vi önskar kunna bidra med extra stöd från
föreningen för hans framtida utveckling i klubben. Denis har sedan förra vistelsen i Zagreb
förkovrat sig både taktiskt och tekniskt som spelare. Denis för denna kunskap vidare till våra
yngre 00-02:or 2 ggr/vecka då han tränar dem extra i teknik och bollbehandling.

Årets ledarstipendium
Rune Lidsells Ledarstipendium tilldelades Claes Jutner Simklubben/Polo.
Claes Jutner Simklubben/Polo
Claes har under den senaste 10-årsperioden varit huvudansvarig för Hellas vattenpolo vid
sidan om sitt spel i klubbens pololag. Claes har målmedvetet byggt från grunden genom att
vartannat år satsat på nyrekrytering av 9-10 åringar vilket vid dagens dato resulterat i att Alaget fått "tillväxt" av fyra unga egna produkter, J-laget är med och slåss om guldet, U-laget
likaså samt i de yngsta klasserna 01-or och 03-or "sopar" Hellas banan med samtliga övriga
lag i Sverige. Genom att Claes rekryterat målmedvetet under många år är tillväxten till Alaget säkrat för många år framåt. För tillfället har Claes ett 20-tal ungdomar under sitt
beskydd. Claes har även på ett förtjänstfullt sätt till att övriga lag fått kompetenta ledare och
tränare vilket har inneburit att vi nu har ca 60 spelare i olika åldrar i träning. Tilläggas kan
också göras att samtliga ledare/tränare jobbar i klubben rent ideellt vilket inbegriper också
Claes
Ungdomsstipendium
Gullevie och Filip Belz Ungdomsstipendium tilldelades ungdomar från Friidrottsklubben,
Handbollsklubben, Orienteringsklubben, Simklubben/Simning och Tennisklubben.
Friidrottsklubben
Elias Sahlin, Carl af Forselles och Carl Widenholm.
Elias Sahlin 2m i höjd (12 av 12 tävlande på senior SM)
Carl af Forselles 2.01 i höjd (10 av 12 tävlande på senior SM)
Carl Widenholm spjut Ungdomsfinnkamp samt seger på Ungdoms SM i spjut klassen P16.
Tror aldrig det förekommit tidigare att samma klubb har två killar över 2m i höjd. Elias 2m
prick och Calle 2.01. Vi får gå långt bak i tiden för att hitta någon som ens i denna ålder
hoppat så högt. Vet att Patrik Sjöberg gjorde det, dock inte Stefan Holm. Båda har dessutom
hoppat högre/lika högt som nuvarande distriktsrekord i höjd för 15 åringar och det har inte
förekommit tidigare i Svensk historia att två 15 åringar från samma klubb gjort.
Handbollsklubben
Materialinköp till ungdomsverksamheten, matchtröjor, bollar m.m.
Orienteringsklubben
Klubben har i år haft fler ungdomar än på många år, som har deltagit i våra tisdagsträningar.
I våras var det på våra träningskvällar ungefär 80 deltagare vid varje tillfälle. Av de 80
brukade det vara 20–30 ungdomar i åldern 16 år och yngre. Övriga deltagare var i varierande
ålder från 17 år och uppåt. Vi gjorde med våra ungdomar i våras en mycket uppskattad
dagsresa till Nyköping fylld med aktiviteter och skulle gärna göra något liknande kommande
säsong.
Simklubben/Simning
Michelle Kantor och Rebeca Lindberg.
Simdelen har ingen elit men vi har dock två tränare som gör ett mycket bra jobb och det är
Michelle Kantor, simmar och tävlar samt står som tränare och Rebeca Lindberg, står som
tränare samt gör ett stort arbete med det administrativa.
Tennisklubben
Teodor Thorselius, Cesar Thorselius och Oskar Edberg.
I maj 2016 fick Teodor och Cesar Thorselius samt Oskar Edberg (alla födda 04--06) möjlighet
att åka på internationell tävling för de bästa spelarna i deras ålder i Bryssel, Belgien. Under
en knapp vecka fick de fantastisk inspiration och massa värdefull matchträning på högsta

nivå som de nu tagit med sig hem och kunnat utveckla sin tennis/idrott genom. Kostnaden
för detta stod spelarna själva för.
Vi planerar att göra en likande resa till våren 2017 också.
Utöver detta så planerar vi under jullovet att ordna ett läger för våra tävlingsspelare och
bubblare tillsammans med inbjudna duktiga spelare från regionen. Där kommer vi ha fokus
på mental förmåga och har skapat samarbete med Fredrik Weibull, som är duktig mental
rådgivare, och kommer testa att ha med honom på lägret som coach.
Brittis Malms Hedersstipendium
Tilldelas i år Bowlingklubben.
Rebecka Bäckman och Alexandra Niväng för aktivt deltagande, god utvecklingspotential samt
god kamratanda.

Utmärkelser
Utmärkelser SoIK Hellas årsmöte 2016-04-07
Hedersstandar (50-årigt medlemskap)
Björn Jögi
Gamla Hellener/Friidrottsklubben
Rooney Magnusson
Gamla Hellener/Friidrottsklubben
Dan Eriksson
Gamla Hellener/Handbollsklubben
Bengt Johansson
Gamla Hellener/Handbollsklubben
Börje Pålsson
Gamla Hellener/Handbollsklubben
25-årsnål (25-årigt medlemskap)
Dalia Armaliene
Orienteringsklubben
Vidas Armalis
Orienteringsklubben
Peter Bergengren
Simklubben
Johan Linde
Simklubben
Margareta Rainer
Gamla Hellener/Simklubben
Ständigt medlemsmärke (ständigt medlemskap) *)
Börje Pålsson
Gamla Hellener/Handbollsklubben
Silvernål
Eva Gustavsson
Mikael Nyberg
Charlotta Thureson
Barbro Thörnelöf

Orienteringsklubben
Orienteringsklubben
Orienteringsklubben
Gamla Hellener

Förtjänstplakett
Olle Burebo
Hans Carlsson
Rooney Magnusson

Simklubben
Orienteringsklubben
Gamla Hellener/Friidrottsklubben

Standar
Leonas Mockunas
Kjell Hanselius
Anders Söderkvist

Orienteringsklubben
Simklubben
Simklubben

*) Beslutat av SoIK Hellas Årsmöte 2016-04-07

Medlemsföreningarnas Verksamhetsberättelser
Bilagda kortversioner från Bowlingklubben, Friidrottsklubben, Orienteringsklubben,
Simklubben, Tennisklubben, Sällskapet Gamla Hellener (GH) och Garantföreningen (GF).
Saknas: Handbollsklubben.

Stockholm i mars 2017

Stefan Widenholm
Ordförande

Bo Jutner
Vice ordförande

Clas Ström
Sekreterare

Lennart Hjelm
Kassör

Kjell Appelqvist

Per Arvid Bergman

Hans Carlsson

André af Forselles

Verksamhetsberättelse
Hellas Bowlingklubb
2015-05-01 – 2016-04-30
Styrelse
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Kjell Appelquist
Åke Nilsson
Barbro Ek-Elfström
Hans Elfström
Annica Elfgren
Max Larsson

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten.
Antalet betalande medlemmar har under året varit 19 st., varav passiva 3 st. och
ungdomar/juniorer 1 st.
Representation
Klubben har varit representerad enligt följande, inom parentes anges av vem.
SOIK Hellas alliansstyrelse (Kjell Appelquist).
Ligaspel och tävlingar
Efter att ha förlorat i kvalet spelade vi säsongen div 3 sydöstra Svealand med något blandade
resultat vilket slutade med att vi hamnade 4 i vår grupp som ”tyvärr” var den med högst
resultat och innebar att vi inte hade möjligheten att kvala för avancemang. Detta kanske inte
är så tokigt med tanke på att vi har en mycket begränsad trupp att tillgå men vi hoppas
naturligtvis på lite tillskott till nästa säsong. För att säkerställa att vi skulle han fullt manskap
i alla matcherna hade vi ett samarbetsavtal med KKT, Kägelklubben Träff som spelar i vår
hemmahall, som vi utnyttjade vid ett tillfälle under våren då vi saknade två spelare av olika
skäl.
Statistiskt såg det ut så här, vi spelade 22 matcher 11 hemma och lika många borta, av dessa
vann vi 13 och förlorade resten. Totalt har 12 spelare deltagit i seriespelet och två från KKT.
Högsta slagningen hade vi mot FoC Farsta med 6281 poäng, högsta individuella resultat på
fyra serier, det normala antalet serier i en match, hade Anders Söderlund med 903 poäng,
högsta enkelserie hade Max Larsson med 299 poäng en ynka kägla från ett perfekt resultat.
Bland våra damer hade Annica Elfgren högst resultat både i enkelserie med 258 och på fyra
serier 862 poäng.
I vår interna tävling Poängjakten vann Bengt Larsson för andra gången i rad. Vi har också
haft deltagare i den lokala påsk tävlingen i hemma hallen, Fruktmixen och i vår hemmahalls
stortävling AIK-tournament en tävling där världseliten deltar. Vi har också deltagit i DM där
framgångarna dock uteblev.

Ungdomarna
Under året har vi inte haft mer än ett par ungdomar när vi började och till våren bytte en av
dem klubb så Alexandra har varit ensam men stark en stor del av tiden. Fram på vårkanten
kom dock några ungdomar och provade efter att vi annonserat på en skola och
förhoppningsvis kommer de tillbaka till hösten när den nya säsongen börjar.
Stipendier och bidrag
Följande spelare har fått stipendier från Gamla Helleners fonder som utdelades på Hellas
alliansens julmiddag i slutet av november.
Hans Elfström för hans insatser som ledare under många år.
Cecilia Keve och Max Larsson ungdomsstipendium som uppmuntran och underlättande
ekonomiskt för att kunna fortsätta.
Dessutom fick klubben bidrag för att kunna hitta vägar för att utveckla och utöka
ungdomsverksamheten.
KM kommer i år att spelas efter årsmötet och därför får vi återkomma med resultat gör detta i
nästa verksamhetsberättelse. Nämnas kan att vi kommer att åka till Visby för att spela och att
våra KM-arrangörer Hasse och Annica som vanligt gjort ett bra jobb för att få till en bra och
trevlig KM-helg.

Styrelsen tackar medlemmarna för det gångna verksamhetsåret, önskar alla välkomna tillbaka
till hösten efter en god och vilsam sommar.

Stockholm 2016-05-26 Styrelsen i Hellas Bowlingklubb

Kjell Appelquist

Hans Elfström

Annica Elfgren

Max Larsson

Barbro Ek-Elfström

Åke Nilsson

Verksamhetsberättelse 2016
Hellas Friidrottsklubb, Org.nr 802455-0918
Styrelsen för Hellas Friidrottsklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Carl-Einar Eskonniemi Söderström vinner P17 mångkamp inne.

Hellas Friidrottsklubb har under året haft följande styrelse:
Nyvald styrelse efter årsmötet
Ordförande
Stefan Widenholm
Tf Ordförande
Andre af Forselles
Kassör
Björn Sténson
Sekreterare
Anne Ahlsten
Övriga ledamöter
Jimmy Östling
Suppleant
Sibel Kaya/Rebecka Hallerth
Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten samt nio protokollförda möten gällande
Föreningsutveckling under året. Klubben hade vid utgången av året 394 medlemmar varav ca
35 utgörs av heders- eller ständiga medlemmar.
Organisation
Hellas Friidrottsklubb är sedan slutet av året 2010 medlem i Riksidrottsförbundet, Svenska
Friidrottsförbundet och Stockholms Friidrottsförbund (08-fri).
Hellas Friidrottsklubb är en av sju (sex röstberättigade) medlemmar i SoIK Hellas
(alliansförening), bildad år 1899. Klubben bedriver elit- och breddverksamhet tack vare en
duktig och välutbildad krets av tränare och ledare med vår huvudtränare Jeanette Sténson
Hallgren som stark organisator.
Representation
Klubben har officiellt varit representerad vid följande tillfällen, inom parentes anges av vem.
• Stockholms Friidrottsförbunds årsmöte (Jeanette Sténson Hallgren och Stefan Widenholm)
• SoIK Hellas alliansstyrelse (Stefan Widenholm, André af Forselles)
• Garantföreningen (Stefan Widenholm ordf.)
EM, SM OCH ANDRA TÄVLINGAR
På landslagsnivå har vi haft tre representanter, Carl Sténson blev uttagen att representera
Sverige i stavhopp under Nordenkampen i Växjö inomhus samt två Hellasaktiva i
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Ungdomsfinnkampen, Carl-Einar Eskonniemi Söderström, 99 i längd och Carl Widenholm,
00 i spjut.
Vi har varit representerade vid 11 olika SM tävlingar, inne och utomhus. Vårt facit är
fantastiska tio guld, två silver, tre brons och fyra 4-6 placeringar. Till detta ska läggas våra
veteranmedaljer som anges nedan.
LAGTÄVLINGAR
Kraftmätning
Årets kvaltävling genomfördes på Enskede IP, Stockholm. Glädjande nog fick vi för första
gången med ett mixedlag till finalen i Linköping, där vi slutade på tolfte plats med
Mixedlaget, tjejerna blev sextonde och killarna blev fyra. I kvalet deltog 39 pojklag, 41
flicklag och 36 mixedlag.
INNE
Under Senior SM 2016, i Malmö försvarade Carl Sténson, 93 sin titel som svensk mästare
inomhus i stavhopp efter rafflande duell med Spårvägens Erik Torstensson.
IJSM, Växjö, Carl-Einar Eskonniemi Söderström imponerar genom att bli svensk mästare i
P17 längd, kniper bronset på 60m och slutar fyra på 60mh.
Deltog gjorde även Lisa Olsson i f19 tresteg och Filip Hedlund p17, 400m
IUSM, Uddevalla. Finalhoppning för både Kiran Karlström och Elisabeth Getahun i klassen
15 år, gren längdhopp.
På Veteran SM inomhus i Bollnäs hade Hellas en deltagare, Kryzystzof Furmaniuk, på 100
och 200m (silver) i klassen M65
Uttagna till stadslaget, Regionsfinalen under Svealandsmästerskapen, för 13- och 14-åringar i
Nyköping hade vi Draina Kintu (silver på 60m och brons på 200m)) och Bilge Kaya.
UTE
Senior-SM, Sollentuna, 7–9/8, Carl Sténson stav (no), Carl-Einar Eskonniemi Söderström,
längd (17), Carl af Forselles Höjd (10) och Elias Sahlin Höjd (12)).
Under Stafett SM på Stockholms stadion hade Hellas ett lag på plats i F15 4x80m.
Junior-SM i Hässleholm, Carl-Einar Eskonniemi Söderström kniper Silver i P17 längd och
blir sexa i stav. Rebecka Hallerth, K22 slägga (6:a) och Lisa Olsson F19 tresteg (8:a).
Ungdom SM i Vellinge. Hattrick av Carl af Forselles genom att storstilat vinna 60mh, höjd,
längd, tresteg och stavhopp i klassen P15. Även Elias Sahlin kniper två medaljer silver i höjd
och brons P15 längd. Carl Widenholm vinner guld i spjut och blir femma i slägga i P16deltog gjorde Elisabeth Getahun i längd F16 och Kiran Karström i P15 längd och spjut.
På Veteran SM, Söderhamn deltog Chris Furmaniuk i M65 på 100m (5:a), 400m (4;a) och
200m (3:a). Mats Lindqvist kniper bronset på 800m i klassen M55 samt Ulf Berggren kastar
diskus och stöter kula i klassen M65.
Uttagna till stadslaget för 13- och 14-åringar på Gotland var Bilge Kaya, 02.

Måluppfyllelse
Under 2016 bärgade vi totalt 15 SM-tecken från ungdoms SM (15-16 år), Junior SM (17-22
år) och senior SM. Detta ska jämföras med 2015 då vi knep sju.
Vi ökar kontinuerligt vår verksamhet och har utbildat många nya tränare både internt med vår
huvudtränare Jeanette tillsammans med sina aktiva juniorer och ungdomar som instruktörer
samt även externt via Stockholm Friidrott förbunds gedigna utbildningsprogram. Vi
genomförde också tillsammans med SISU en mycket uppskattad Ledare/tränarutbildning.
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Arrangemang
Under året har vi genomfört Hellaskastet och Hellasloppet i egen regi. Vi har arrangerat
Björknässpelen tillsammans med Boo IF. Vi har också varit med i Svenska Friidrotts satsning
”Sverige på fötter”. Vi har även fortsatt och utvecklat ”Knatteskutt” som vi döpt om till
”Friidrottskul”, träning för små barn begränsat antal gånger och tränartätt på Björknäs IP och
på våra lov i Björknäs sporthall. Detta görs för att ”minska” vår kölista. Vid årsskiftet hade vi
ca 30 barn kvar på kölista, mest yngre barn eller barn som inte svarat då de erbjudits plats.
Friidrottskul har även genomförts i Fruängens Skola.
Utmärkelser och stöd
Vi har fått stöd för utbildningar och utmärkelser från Gamla Hellener och SoIK Hellas, mer
info senare. Årets Hellén utdelades till Carl Sténson och Carl-Einar Eskonniemi Söderström.
Ungdomstipendie (Belz) till Carl af Forselles, Elias Sahlin och Carl Widenholm.
Hellas Friidrott delade ut följande priser under årsmötet avseende 2016
Årets Manliga Hoppare 2016, Carl Sténson
Årets Kvinnliga Hoppare 2016, Lisa Olsson
Årets Manliga Kastare 2016, Carl Widenholm
Årets Kvinnliga Kastare 2016, Rebecka Hallerth
Årets Manliga Löpare 2016, Carl-Einar Eskonniemi Söderström
Årets Kvinnliga Löpare 2016, Draina Kintu
Årets Ungdom 2016, Carl af Forselles
Mats ”Matte” Olssons minnesfond
Under försommaren 2014 avled vår mycket omtyckta löpargruppstränare Mats Olsson. Till
hans ära startades en minnesfond. Syftet med fonden är att årligen dela ut stipendier till
aktiva/ledare som tränar enligt Mats anda, dvs långsiktigt tänk och se individen bakom
prestationen.
2016 tilldelades priset Carl af Forselles och Bilge Kaya, båda aktiva och mycket lovande
framtidslöften. Styrelsen i fonden består av Mats Olssons två bröder samt Susanna Arbinge.

Nya grupper
Under hösten startades två nya friidrottgrupper, team Lindblad och team. Dessutom har team
02-04 gruppen ett pass i veckan med fokus på löpning, vilket lett till att en löpargrupp för
barn startats. I Älvsjö/Fruängen har en barngrupp startats. Administratör för projektet har varit
Jeanette Sténson Hallgren som också agerat mentor samt utbildat tränare för både nya och
befintliga grupper.
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Idrottslyftet
Projekt: Barnmaterial, Idrottslyftet, 8.000kr.
Projekt: Kick-Off på Bosön för aktiva 15-25 år, Idrottslyftet, 5.000 kr.
Projekt: Fadderverksamhet, Idrottslyftet, 5.000kr
Genom Idrottslyftet har Hellas också fått tillbaks pengar för de som gått
utbildningar/utvecklingsträffar arrangerade av Stockholms och/eller Svenska
Friidrottsförbundet samt andra distrikt samt lägerverksamhet.
SISU
Projekt: Mental träning, Idrottslyftet, 7500kr
Gamla Hellener
Upptaktsmöte för elitsatsande på Bosön för ungdomar, juniorer, några seniorer och tränare,
8000 kr. Bidrag till final i Kraftmätningen 2016, 3000 kr. Personligt stipendium till Jeanette
Sténson för deltagande i Tränarforum i Växjö (utbildning och konferens), 5000 kr .
Supporterfonden
Ur Supporterfonden tilldelades Carl Sténson ett stipendium om 10000 kr avsett för utgifter
för kostnader för träning och tävlingsresor.
Belzka fonden
Tilldelades Carl af Forselles, Carl Widenholm och Elias Sahlin vardera 800kr
Nacka Kommun
Från Nacka kommun har Hellas sökt och tilldelats bidrag gällande. Kvinnor kan med 5 500
kronor. Projekt med syfte att stärka kvinnliga ledare att stanna kvar i sin samt med syfte att
höja verksamhetens kvalitet. 5 500 kronor för lokalkostnad och föreläsning. Beslutet av
Fritidsnämnden tog 9 dec 2015, projektet genomfördes under våren 2016.
Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2016
1 217
-55
39

2015
1 336
-103
33

2014
1 337
8
53

2013
1 044
-133
75

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets förlust

185 997
- 55 246
130 751

disponeras så att
i ny räkning överföres

130 751

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar.

4

Hellas Orienteringsklubb

Verksamhetsberättelse 2016

____________________________________________________________________________________

Sammandrag av verksamhetsberättelse för Hellas Orienteringsklubb för år 2016.
Styrelsen har under året bestått av:
Rolf Skoglund
Hans Carlsson
Kristina Skoglund
Charlotta Thureson Giberg
Mikael Nyberg
Leonas Mockunas

Ordförande
Kassör, vice ordförande
Sekreterare

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden och verksamheten har haft samma
inriktning som under de närmast föregående åren.

Vi har under hela året utom mitt i sommaren organiserat gemensamma träningar för klubbens
medlemmar en gång i veckan vid Hellasgården. Dessutom har vi deltagit i ett
träningssamarbete med ett antal andra klubbar.
Vi arrangerade nybörjarkurs vid Hellasgården under våren och den lockade ett åttiotal
nybörjare, både vuxna och barn. De flesta av våra nybörjare från i år och de närmast
föregående åren har dock visat litet intresse för att delta i vanliga helgtävlingar. Däremot har
intresset för deltagande i ungdomsserietävlingar på vardagkvällar varit större. Som mest hade
vi på en sådan tävling drygt trettio startande ungdomar.
I 25-manna deltog vi med ett lag och på 10-MILA i Falun hade vi ett damlag och ett herrlag
på plats. Vårt ankare i damlaget Irina Nyberg insjuknade tyvärr dagen innan tävlingen och
kunde inte delta. Med ett reservbetonat lag blev det ändå en 44:e plats. Herrlaget i huvudsak
bestående av löpare som gjorde premiär eller nypremiär i 10-MILA hängde kvar i tävlingen
till mitten av sista sträckan innan maxtiden för tävlingen överskreds. På tävlingar i distriktet
har vi under året normalt haft mellan fem och femton löpare anmälda.
Vi har under året arrangerat fyra förbundssanktionerade tävlingar, varav två i samarbete med
IFK Enskede. Dessutom har vi arrangerat en Luffarliga, en Vinterserie och tre egna
klubbmästerskap. För genomförande av klubbmästerskapen tog vi hjälp av andra klubbar.
Styrelsen har under året ägnat mycket tid åt klubbens kartverksamhet, eftersom
planeringsfrågorna rörande kartverksamheten vid senaste årsmötet flyttades över från KAkommittén till styrelsen. Under året har ny karta för Tyresta-Vendelsö framställts och kartorna för
Västerhaninge-Nytorp och Handen –Jordbro reviderats. Vi har under året sålt 7186 kartor. Förslag
till en femårig kartplan har utarbetats.
Stugkommittén har svarat för att klubbstugan Granby under året har förbättrats genom en rad
upprustningsåtgärder. Bl.a. har verandan fått nytt tak, balkongen rivits, fönster målats,
omklädningsrummen fräschats upp och stödmurar renoverats.
2017-02-19
Styrelsen för Hellas Orienteringsklubb

Hellas simklubbs verksamhetsberättelse för HT 2015 – VT 2016
(2015-07-01 – 2016-06-30)
Styrelsesammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Herrpolo
Simansvarig
Dampolo
Masters
Suppleant

Bo Jutner
Claes Jutner
Bodil Ljungqvist-Cross
Sandra Gill
Claes Jutner
Rebeca Lindberg
Vakant
Bo Jutner
Annette Lindberg

Valberedning
Theo Tsappos (sammankallande), Bo Fogelberg.
Styrelsemöten
Styrelsen har under perioden haft tio protokollförda möten.
Ekonomi
Se bifogad bilaga.
Internrevisor
Kristina Pettersson, Johan Wallenberg
Medlemmar
Dampolo
Herrpolo
Masters
Simning

Seniorer-Dam

Seniorer-Herr

20

25
20

Junior-Flickor
8

Junior-Pojkar
35

36

27

Simning
Verksamhetsansvarig: Rebeca Lindberg
Våra tränare
Annette Lindberg, Rebeca Lindberg, Henrik Forsberg, Michelle Silberstein, Kristian
Denissov, Linn Boije.
Reserver – Lovisa Spångberg, Sabina Cross
Verksamhet
Vårterminen 41 aktiva barn födda 1994 – 2009, (10 pojkar och 31 flickor) fördelade på
flertalet grupper på våra tre bad.
Sim sektionens sim ungdomar har liksom föregående år fortsatt sin verksamhet med
grupper i Eriksdal, Gubbängen och i Västertorpsbadet.
C- Gruppen
Tränar 1-4 ggr i veckan.
Har deltagit i tävlingar inom Stockholmsregionen. UGP 1,2,3 samt andra mindre
tävlingar. Vid flertalet tävlingar har simmarna gjort resultat med bravur.
Tränare; Annette & Rebeca

D-Gruppen
Tränar 2 ggr i veckan.
De äldsta i gruppen har tävlat första gången med fina resultat.
Tränare; Henrik
Teknik 1/Tränare Kristian & Linn
Tränar 1 ggr i veckan.
Teknik 1/Tränare Michelle & Kristian
Tränare 1 ggr i veckan.
Nybörjare/ Tränare Rebeca
Tränar 1 ggr i veckan.
Vi har genomfört 4 st. Utmaningar under året där alla grupper har deltagit.
Vi har också utbildat våra yngsta tränare och de äldsta simmarna för att kunna
vidareutbilda dem. Även de äldre kommer att fortsätta utbilda sig.
Mål 2016-17
Att genom följa sim linjens riktlinjer fortsätta ha roligt på träningarna och behålla de barn
vi har i dag samtidigt öka medlemsantalet i de yngre årskullarna. Vi ska utveckla
samarbetet med HELLAS POLO.
Vi ska även utföra ett Klubbmästerskap under 2017.
Vi ser även en utmaning i att behålla våra tränare och vidareutveckla dem via utbildning.
Utan dem har vi ingen verksamhet.
Masters
Årsberättelse Hellas SK Masters juli 2015 - juni 2016.
Masterskommittén har under verksamhetsåret haft nio möten
Träning har bedrivits i Gubbängsbadet och Eriksdalsbadet
Vi är för tillfället ett 20-tal aktiva och ett 10-tal passiva medlemmar
Höstavslutning i DiStra IRS lokaler och våravslut på Hellasgården.
Hellas simmarår blev främst resor i ”närområdet”. Efter en minnesvärd tur till NM i
Torshavn/Färöarna blev det FM i Åbo och traditionellt DM i Järfälla på nyåret. Därefter SM
i Uppsala, MOM på Mallorca (tre startande från Hellas), SM i Helsingborg samt EM i
London i maj.
Resan till Färöarna bjöd på fantastiska upplevelser med storslagen natur och fina
resultat. Hellas slutade på 7:e plats i medaljligan av de 68 deltagande föreningarna. Bo
Jutner kämpade för övrigt till sig ett silver i bröst med sin unika stil där han inte andas
förrän vid målet!!
I oktober frestades simmarna med Finska mästerskapen i Åbo. Hellas 280-lag hade
planerat ett NR på 4x100 medley och klarade det också i verkligheten, men en
”datorfadäs” gjorde att rekordet till slut inte godkändes. De sammanslagna resultaten för
Hellas blev 14 guld, 7 silver och 2 brons!
En månad senare och första dagen på SM i Uppsala var det upp till bevis för 280-laget.
Nytt NR med tiden 6.02,18 på 4x100 medley blev det. En förbättring av tiden från Åbo

med hela 27sekunder! Ytterligare ett NR, nu på 4x100 frisim, blev det också, med tiden
5.15,16. En sänkning från nov 2014 med 21,57 sek!! Som en liten styrkedemonstration
satte Bo Ljungberg punkt för tävlingarna med ett nytt SR på 100 m frisim. De 15
hellasssimmarna plockade denna gång hem 15 guld-, 10 silver- och 3 bronsmedaljer.
Andra helgen i maj simmades SM på kort bana i Helsingborg. Strålande vårväder gjorde
att allvaret i tävlandet i första uppehölls av de som planerat simma EM i London tre
veckor senare.
Trots lättsinnet från övriga togs 20 guld, 4 silver och 5 brons. Det blev också fyra
svenska rekord, Bo Ljungberg på 200 m fritt och Lauri Malk på 50 och 100 m fjäril samt
200 m fritt.
Simmaråret avslutades med ”kaoset i London” - en inte allt igenom lättsam prövning för
våra fem deltagare. Till EM i London hade 10 000 simmare anmält sig och det noterades
24 000 starter. Trots allt klarade våra kämpar att inte bli nedtrampade utan klarade av
fem fjärdeplaceringar.
Herrpolo
Medlemmar
Senior Herr: 25, Junior-Pojkar: 35, Junior. Flickor: 8 st.
Herrpolo
A-laget
Hellas herrpolo förlorade SM-bronsmatch mot SM mot Järfälla med 12-6. I
Beachvattenpolo – SM i Norrköping deltog vi ej.
Träning har bedrivits i Eriksdalsbadet må, ti, on, to och lördagar. I Hellas A-lag har ca 20
personer representerat laget i Serien samt ca 10 personer har stöttat laget i
matchträningen på vår klubbkväll (måndagar).
A-lagets resultat blev som väntat, målsättningen att matcha in de yngre spelarna blev
bra och vi nådde nästan till SM-final. Ålderväxlingen i A-laget pågår och resultatet
kommer att komma inom 2-3 år.
A-laget har genomfört ett Förberedelseläger inför SM-slutspelet i Helsingfors i
sammarbete med Kouhat.
U + J Lagen
Hellas Ungdom har under året fortsatt att utvecklas med en 2:e plats i JSM (96:or), 1:a
plats i USM-A (98:or) och 1:a plats i Polocupen (02:or) (tidigare USM C)USM C.
Ungdomarna har under året tränat måndagar, tisdagar, onsdagar samt torsdagar på
Eriksdalsbadet.
Hellas har haft åtta spelare som deltagit i olika landslagsuppdrag för ungdomar f.97 oy
samt 00 oy och 02 oy.
U-laget (02:or) har representerat Hellas i Vilnius Cup i Litauen där de kom på en fin 3:e
plats i konkurens med lag från Israel, Vitryssland, Polen och Litauen.
Ansvarig tränare: Alexander Vlastos, Claes Jutner och Christoffer Beiming
Lagledare: Peter Beiming.
Övriga tränare: Yadh Douagi (poolkamp, USM-C), Roger Sjösten (fys, teknik), Stefan
Mikaelsson (poolkampen) och Thannos Antoniadis

Poolkampen
I samarbete med Svenska Simförbundets Idrottslyftsprojekt ”poolkampen” med syfte att
sprida och bredda kunskapen om vattenpolo har vi i år fortsatt delta i
poolkampsturneringar. Gruppen har deltagit i 3 st. poolkampsturneringar.
Träningen har bedrivits i Eriksdalsbadet och Gubbängsbadet.
Tränare: Claes Jutner, Iyadh Douagi, Christoffer Beiming, Stefan Mikaelsson.
Övrigt
Dampolo
Ingen verksamhet under året.
Ordförandens kommentar
De intäkter genererade av ungdomar genom aktivitetsbidrag och bingoalliansen har gått
tillbaka till ungdomsverksamheten, och har nu lagt grunden för kommande års
verksamhet.
Ett stort tack till alla som är engagerade inom Hellas Simklubb i någon form, all insats är
tacksam!
Stockholm den 28 augusti 2016

Bo Jutner

Sandra Gill

Rebeca Lindberg

Claes Jutner

Bodil Ljungqvist-Cross

Annette Lindberg

HELLAS TENNISKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Två segrare från premiären av Hellasgården Veteran Open
Henrik Sundling H45 och Kurre Nyström H-75

Hellas tennisklubb får härmed avlägga verksamhetsberättelse för 2016
Följande personer har ingått i styrelsen:
Ordförande:
Anders Öster
Kassör samt Vice Ordförande:
Tomas Widegren
Sekreterare:
Curt Orbert
Övriga ledamöter:
Anders Håkansson
Adam Herlitz
Justin O’Connor
Karolina Strömberg
Suppleanter: David Shutrick som förste suppleant
Håkan Johansson som andre suppleant
Revisorer:
Per Sahleström
Lars Westin
Tobias Wijk som revisorssuppleant
Peter Chowra som revisorssuppleant
Valberedningen:
Jan Edberg (sammankallande)
Katarina Nolkrantz-Frydman
Lars Höglund
VERKSAMHETEN I KORTHET
Tennisklubben bestod vid årsskiftet av 460 medlemmar, varav 329 herrar, 131 damer. Klubben
bedriver bredd och tävlingsverksamhet för både juniorer och seniorer.
Juniorverksamheten omfattar tennisskola, läger, tränings- och tävlingsgrupper samt seriespel. En
chefstränare samt en ass. chefstränare är anställda med det övergripande ansvaret för
juniorverksamheten. Ett antal hjälptränare har medverkat i juniorverksamheten. Antalet deltagare
i juniorverksamheten har varit ca 150 st.

Hellas tennisklubb anordnade 2016 två externa tävlingar; Hellasgården Veteran Open som
spelades i början av juli samt Zeta Hellas Open som spelades i augusti.
Ett antal traditionella interna tävlingar genomfördes under 2016 såsom Klubbmästerskapen
inomhus och utomhus, Kurres Kanna/Malins Melitta, Annandagsturneringen, Wood Classic samt
Carrigans dubbeltrubbel på Hellasgårdens utebanor.
Gruppspel för herrar och damer har bedrivits på tisdagar och söndagar. Antalet deltagare har varit
90 totalt, varav 36 damer.
ANSTÄLLDA
På tränarsidan har Johan Thorselius varit chefstränare med Richard Gardt som assisterande.
Ett antal hjälptränare har deltagit på timbasis.
Kurverksamheten på vuxensidan har klubben uppdragit åt ESTESS där Peter Lindström ansvarat för
verksamheten.
ADMINISTRATION
Styrelsen har haft 5 st. protokollförda styrelsemöten.
EKONOMI
Hellas tennisklubb finansierar sin verksamhet med avgifter, aktivitetsstöd, sponsorintäkter och
bidrag. Medlemsavgiften som klubbens medlemmar betalar är följande:
Vuxen:
300 kr/år
Junior
150 kr/år
Träningsavgifterna varierar med antal speltillfällen. Gruppspelsavgiften har varit 1600 kr per
termin. En höjning av träningsavgifter för tennisskolan har varit nödvändig då juniorverksamhet
vid starten av året var i obalans.
Intäkter och kostnader för verksamhetsåret 2016 uppgick till:
Intäkter: 2 190 871 kr, kostnader: 2 232 903 kr, vilket medför ett rörelseresultat på -42 032 kr.
Budget 2016 var -39 000. Underskottet 2015 var -121 733.
ANLÄGGNINGAR
Under året har verksamheten bedrivit på anläggningarna på Eriksdal och Hellasgården.
Dessa anläggningar ägs av HTAB som ägs till 100 % av Hellas Tennisklubb.
Banorna på Hellasgården har varit en stor succé och fått mycket beröm från medlemmar och
besökande spelare och har av många fått betyg som de bästa grusbanorna i Stockholm, vilket vi
skall vara mycket stolta över.

Arbete med att få bygga en Tennishall i Eriksdalsområdet med möten på Stadsbyggnadskontoret
har pågått, samråd för Eriksdalsområdet genomfördes under hösten och nytt möte med
stadsbyggnadskontoret är satt till Feb 2017.
JUNIORVERKSAMHET
Under 2016 har verksamheten bestått av 140-150 elever.
Hellas har under året arrangerat flera If SO-Tour tävlingar och en sanktionerad tävling med flera
juniorklasser i Zeta Hellas Open.
Vi har även genomfört träningsläger under skollov både med bredd respektive tävlingsperspektiv.
SENIORVERKSAMHETEN
Hellas har ambitionen att stärka sin position i regionen och bli mer attraktiv som klubb. Som mål
har varit att ha ett A-lag i div. 1.
A-laget har i år spelat i div. 1. Tyvärr åkte man ur div. 1 på ett snöpligt sett i en rekordjämn serie.
A-laget har bestått av:
Lucas Ideström, Erik Moberg, Vigneshwaran Ramesh, Anders Håkansson, Johan Ljungdahl,
Oscar Pallin, Richard Gardt, Daniel Waluszewski, Peter Lantz och Johannes Hellström.
TÄVLINGAR OCH SERIESPEL
Förutom de externa tävlingarna ZETA Open och Hellasgården Veteran Open har ett antal interna
tävlingar genomförts
Medlemstävlingar:
Inne-KM
Herrsingel A
Damsingel
Herrsingel B
Herrsingel C
Herrdubbel

Finalister(segrare fet stil)

Damdubbel
Juniorsingel A
Juniordubbel A

Jonas Edwardsson (Elliot Arnarp)
Cecilia Waktel (Jenny Kialt)
Tom Wallden(Sören Johansson)
Bengt Kleijn (Lucas Pilotti)
Jonas Edwardsson/Richard Gardt
(Ruben Frydman/Anton Nordenhem)
Ingen klass 2016 för få anmälda
Adam Edberg (Isak Edberg)
Adam/Isak Edberg (Teo Thorselius/Oscar Edberg)

Juniorsingel B
Juniordubbel B

Melker Höglund (Arshan Zandian)
Melker Höglund/Cesar Thorselius

Släkt-/mixeddubbel

Richard Gardt/Staffan Gardt
(Håkan Johansson/Lucas Pilotti)

Wood Classic
Ute-KM
Herrsingel
Herrdubbel

Carrigans dubbeltrubbel
Segrare

Gustav Lundkvist/ Julio Gabriel
(Kurt Nyström/Curt Orbert)
Gustaf Brusewitz (Marc Gren)
Håkan Johansson/Tom Wallden
(Gustav Lundkvist/Lars Lindman)

Dan-Anders Carrigan/Andre Hawkinsson
(Fredrik Matz/Ola Pousette)

Kurres Kanna
Segrare Kurres Kanna
Segrare Malins Melitta

Dan-Anders Carrigan (Frida Rodhe)
John Lindberg (Anders Diamant)

Annandagsturneringen
Segrare

Richard Gardt (Björn Dahlbom)

Seriespel
Under året har följande lag vunnit sina serier:
Herrar A- lag 1, div. 2A utomhus
Herrar H-65 lag1, div. 3B utomhus

Stockholm i februari 2017
Tennisstyrelsen
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Garantföreningen Hellas Friluftshem u.p.a.
Verksamhetsberättelse för tiden 1 juli 2015 – 30 juni 2016
Styrelse
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Stefan Widenholm
Kurt Nyström
Hans Carlsson
Lennart Hjelm
Ove Axelsson
Anders Thuresson
Per Arvid Bergman
Bo Jutner

2017
2016
2017
2017
2016
2016
2016
2017

Björn Holmgren
Jan Dahlin
Kjell Gustafsson
Gunnar Nyberg

2016
2016
2016
2016

Revisorer
Revisor
Revisor
Suppleant
Suppleant
Valberedning
Valberedningen utgörs av SoIK Hellas Alliansstyrelse.
Styrelsesammanträden
Under verksamhetsåret 2015 – 2016 har styrelsen hållit sex protokollförda sammanträden.
Huvuduppgift
Garantföreningen Hellas Friluftshem u.p.a., fortsättningsvis benämnd Garantföreningen, har
som huvuduppgift att förvalta Hellasgårdens fastigheter samt sköta kontakten med Stockholms
stad, Nacka kommun och andra intressenter. Garantföreningen bedriver idag ingen annan
verksamhet än denna.
Genom ett driftavtal med Stockholm stad skall Garantföreningen ansvara för att vissa
kommunala punktinsatser utförs på och runt Hellasgården. Dessa uppgifter ligger i huvudsak
under olika avtal mellan Garantföreningen och följande entreprenörer:
Idrott, Park o. Fritids Masters Källtorp har ansvaret för skötsel och underhåll av Hellasgårdens
byggnader och markområden.
Verksamheten i Storstugan bedrivs av Handelsbolaget MP Kök och Catering.
Den löpande driften av motionsanläggningen sköts av Mikael Nybergs enskilda firma.
Stockholm Stads parkering svarar för p-avgifter och bevakning av bilparkeringen vid stora
parkeringsplatsen hela året och vid fotbollsplan under vintertid.
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Fastigheten
En långsiktig underhållsplan har under året tagits fram för fastigheten. Syftet är att kostnader
och löpande underhåll av byggnaderna lättare kan planeras och budgeteras genom åren.
Under året har renoveringsarbetet fortsatt på och kring gårdens fastigheter. Vid storstugan har
väggarna drevats och en ny trappa byggts till personalingången.
Även målning och förbättringsarbeten av byggnader har fortsatt att utföras under året.
Hellasmedlemmar har ideellt ställt upp i det omfattande arbetet.
För att få bättre plats för anläggningens tre sopcontainers har schaktningsarbeten utförts och
därmed gett utrymme för en utökad och miljövänligare avfallshantering.
Nedanför storstugan har en ny flaggstång placerats och en vidare sanering av restaurangens
uteplats har inletts.
Gårdens nya skyltar och informationstavlor har bidragit till att besökare numera lättare kan
orientera sig inom fastigheten.
Under året har Stockholm stad ansvarat för en lösning på pumpstationen under vägtunneln.
Med nya pumpar och rensade brunnar skall vi förhoppningsvis slippa se en vattenfylld tunnel i
samband med kraftiga skyfall.
Beträffande den yttre miljön har samarbetet med Stockholm stad fortsatt med att förbättra och
utveckla områdets motionsspår och vandringsleder.
Tennisklubbens satsning på den nya tennisanläggningen har fått ett positivt genomslag och
därmed bidragit till ett utökat intresse både på grusbanan och på gårdens övriga aktiviteter.
Infartshindren till Hellasgårdens parkering har gett önskad effekt och samtidigt bidragit till en
bättre och säkrare parkeringsmiljö.
Även vägbommen vid infarten till fotbollsplan har under året stoppat obehörig trafik att komma
in i området.
Avtal
Nytt hyresavtal på fyra år har tecknats med Mikael Nyberg enskild firma gällande Motions- och
bastuverksamheten.
Hyres- och skötselavtal på två år har tecknats med Idrott, Park o. Fritids Masters Källtorp AB.
Arrendeavtalet med Fastighetskontoret som gäller för fotbollsgolfen har förlängts i tre år.
Förhandlingar pågår med Stockholms Idrottsförvaltning om nytt driftavtal på fem år.
Förhandlingar har även inletts angående nytt hyresavtal gällande Storstugans restaurang.
Elavtalet med Boo Energi fortsätter med ett mixat pris, 50 % bundet och 50 % rörligt.
Övriga avtal och överenskommelser löper annars tills vidare och har under året gett välkomna
intäkter till verksamheten.
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Ekonomi
Garantföreningens intäkter har under verksamhetsåret bestått av driftbidrag från Stockholms
stad uppgående till 500 000 kr, parkeringsintäkt 521 623 kr, hyresintäkt Storstugan 336 000 kr,
Motionscentralen 366 000 kr, lägenheten 83 000 kr och dagisverksamheten 114 000 kr samt
övriga intäkter på 2 575 kr.
Rörelseintäkten blev därmed under året 1 923 198 kr.
Årets rörelsekostnader har uppgått till -1 676 387 kr. Räntekostnader för verksamhetsåret
uppgick till 65 484 kr. Avskrivning på fastigheten har gjorts med 81 258 kr.
Verksamhetsårets slutliga resultat efter skatt uppgår till en vinst på 86 870 kr.
Garantföreningens 8-åriga lån i Swedbank på 800 000 kr för underhållskostnader, har en
kvarstående skuld på 550 010 kr och en amorteringstid på 6 år.
Garantföreningens skuld till Hellas Alliansförening på 200 000 kr kvarstår tills vidare.
Övrigt
Diskussionerna med Vägverket angående anläggandet av en rondell och reglerandet av in- och
utfarterna har fortsatt men ännu inte lett till konkreta planer. Frågan bevakas i samråd med
Ravinen, Stockholm stad och Nacka kommun.
Nacka kommun avser att bygga ridhus och anlägga ridstigar i närheten av Hellasgården. Dessa
ligger till största delen inom Erstavik, men Garantföreningen bevakar planerna i den mån de
berör våra marker.
Styrelsen kan slutligen konstatera att samarbetet under det gångna verksamhetsåret med
gårdens hyresgäster, arrendatorer och skötselansvariga fungerat bra liksom det fortsatta
samarbetet med Stockholm Stad.
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