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SoIK Hellas Alliansstyrelse avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. 

 

Styrelse 

Styrelsen har under året bestått av följande personer: 
Ordförande Stefan Widenholm 
Vice ordförande Bo Jutner 
Sekreterare Clas Ström 
Kassör Lennart Hjelm 
Ledamöter Kjell Appelqvist 
 Per-Arvid Bergman 
 Hans Carlsson 
 André af Forselles 
Suppleanter Anders Thureson 
 Kjell Gustafsson 
 
Revisorer Björn Holmgren 
 Jan Edlund 
Revisorssuppleant Kurt Nyström 
Valberedning Friidrottsklubben (sammankallande) 
 Tennisklubben 
 Orienteringsklubben 
 
Under verksamhetsåret har allianstyrelsen hållit 9 protokollförda möten varav ett var 
konstituerande. 
 
SoIK Hellas Alliansförenings årsmöte hölls på Hellasgården torsdagen den 26 mars på 
Hellasgården. Sedvanlig Julmiddag för funktionärer och speciellt inbjudna gäster avhölls på 
Hellasgården torsdagen den 26 november. På julmiddagen utdelades Alliansens utmärkelse 
Årets Hellen, Alliansens Stipendier samt Brittis Malms Hedersstipendium. 
 
Styrelsen har under året överfört det Centrala Medlemsregistret att fortsättningsvis förvaltas 
av Gamla Hellener (GH). Registret används även för adressering av utskick av klubbens 
medlemstidning Hellasbladet.  
Efter en testperiod har Alliansstyrelsens externa digitala dokumentlagringsyta nu 
permanentats. Här lagras nu all dokumentation av värde för verksamheten såsom stadgar, 
protokoll, årsmötesdokumentation, utmärkelser, adressregister, Hellasbladet m.m. 
Lagringsytan används även av Garantföreningen (GF). 
 
Efter önskemål har en artikel har införts i Hellasbladet nr 3/15 som beskriver regelverken för 
Alliansens Stiftelser och Fonder. Samtidigt har beslutats att utdelning ur Gullevie och Filip 
Belz ungdomsstiftelse ska påbörjas under innevarande år. Stipendiet ansöks av klubbarna. 
Har beslutats att Brittis Malms ungdomsstipendium ska leva vidare med att Alliansen fr.o.m. 
2015 och tills vidare bidrar ekonomiskt med detta stipendium. Brittis kvarstår med sitt namn 
och som stipendiets utdelare på julmiddagen. 



 
Ett första ”brainstorming möte” har genomförts i oktober med representanter från 
alliansstyrelsen och Garantföreningen med ”Aktiviteter på Hellsgården” på agendan. 
Inriktningen var i första hand hur klubben fortsättningsvis ska kunna öka inkomsterna från 
utnyttjandet av gården. Mötet kommer att följas upp med fortsatta diskussioner under 
nästkommande år. 
 
I övrigt har styrelsen under året varit verksam med förvaltningsfrågor 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 Friidrottsklubben 
Carl Sténson Friidrottsklubben 
Full pott av landslagsuppdrag i år. Allt som går att bli uttagen till har han blivit inkl. 
Europacupen i mångkamp som vi tackade nej till. Norden Kamp inne och Finnkampen ute, 
Lag EM i Ryssland (mötte där världens bästa stavhoppare) Junior EM i Tallinn (U23). 
Vann svenska mästerskapen inne, toppade sverigestatistiken inne, klubbrekord. 
Även "hans" aktiva i stav har presterat på toppnivå. Är tränare minst en-två ggr per vecka i 
olika grupper. Utbildar för 08-fri andra tränare i stavhopp och är en av klubbens mesta 
funktionärer. 
 
Årets elitstipendium 
Elitstipendium tilldelades Irina Nyberg Orienteringsklubben och Denis Cumirija Simklubben 
(Polo) 
Irina Nyberg Orienteringsklubben 
I början av året födde Irina sitt andra barn och har efter det kommit igång väldigt snabbt 
med träning och tävling. Redan vid 10MILA den 9 maj deltog hon i vårt framgångsrika 
damlag och i början av oktober visade hon på förstasträckan i världscupens sprintstafett i 
Schweiz att hon kan matcha de allra snabbaste löparna i världen. Irina gör en mycket seriös 
satsning på att bli så bra som möjligt nästa år och har därför för avsikt att träna i varmare 
trakter några veckor under vintern. Under tävlingssäsongen 2016 kommer Irina att göra ett 
flertal resor för deltagande i tävlingar runtom i Sverige t.ex. Swedish League, 10MILA och 
SM. 
Irina kommer för sin elitsatsning att få ett bidrag från Hellas Orienteringsklubb men det 
bidraget kommer att täcka enbart en mindre del av hennes kostnader för träning, tävling och 
utrustning. Därför vore ett bidrag från Hellas elitstiftelse mycket värdefullt och välkommet. 
 
Denis Cumirija Simklubben (Polo) 
Denis är talang på Europanivå i sin ålder 18 år, Denis har stora möjligheter att nå Europanivå 
i vattenpolo. För att fortsätta sin utveckling behöver Denis möjligheter att träna med en YUG 
Dubrownik under skolledigheter, Denis har under sommaren 2014 bekostat sin egen 
poloutveckling med läger och uttagningar till Bosniens landslag. Denis är en trevlig ung kille 
som tillför Hellas Pololag och framför allt Hellas ungdomar en förebild som visar att med en 
professionell inställning till träning kan man på sikt nå ett polokunnande på Internationell 
elitnivå. 



 
Årets ledarstipendium 
Rune Lidsells Ledarstipendium tilldelades André af Forselles Friidrottsklubben och  
Jonas Edwardsson Tennisklubben. 
André af Forselles Friidrottsklubben 
För gediget slit och släp ställer alltid upp och genomför alltid allt med stort ansvar. 
Friidrottens härliga vaktmästare. Släpar sin grill över hela Stockholm, sätter upp Hellastält vid 
olika tävlingar runt om i Sverige, delar ut reklamlappar och assisterar vid träningar är bara en 
bråkdel av vad André gör. 
 
Jonas Edwardsson Tennisklubben. 
Jonas är 41 år och har varit medlem i Hellas i 15 år. Han är en duktig tennisspelare och 
började sitt medlemskap med att representera Hellas A-lag när klubben spelade i div. 1. 
2005 började Jonas som kassör i tennissektionen och har sedan dess varit ekonomiansvarig 
för klubbverksamheten. Han har dessutom varit ledamot i Hellas Tennis AB. 
Genom sitt ekonomiska kunnande var han delaktig i arbetet med Hellas alliansbildning och i 
den utredning som löste bolagsfrågan mellan Hellas och Tennisklubben. 
Jonas är väl värd att uppmärksammas för sin mångåriga och betydande ledarinsats i Hellas 
färger. 
 
Ungdomsstipendium 
Gullevie och Filip Belz Ungdomsstipendium tilldelades Bowlingklubben, Friidrottsklubben, 
Orienteringsklubben, Simklubben och Tennisklubben. 
 
Bowlingklubben 
Även om vår ungdomsverksamhet för tillfället är låg vi har för tillfället två ungdomar som 
tränar med oss men för att kunna ge dessa ungdomar, och även andra ungdomar som 
eventuellt kommer till oss, möjlighet till att få uppmuntran genom att kunna delta i 
ungdomstävlingar, få möjlighet för våra tränare att ta hjälp från andra tränare för att kunna 
utvecklas. 
 
Friidrottsklubben 
Vid flera tillfällen har nedan, enormt satsande ungdomar, fått "stanna hemma" vid 
kostsamma men viktiga tävlingar. Stipendiet ska gå främst till tävlingsresor. 
Carl-Einar Eskonniemi Söderström (CE), född 1999. CE är en av klubbens absolut mest 
satsande ungdomar. Han tränar i genomsnitt 4-6 pass i veckan och följer alltid sina 
träningsupplägg och det har givit resultat. 
Idag tillhör han toppskiktet i Sverige i flera grenar, främst längd (3:a) och stav (5:a). Finns 
med i Sverigestatistiken för pojkar 16 år i följande grenar: 100m (13), 200m (8), stav (6), 
längd (3). Tog bronsmedalj inne på 60m med en tid som många år räckt till guld och medalj 
de senaste 10 åren. Han är dedikerad sin uppgift till max. 
Josephine Rezene Hjalmarsson, född 00. Josephine är en av klubbens mest satsande 
ungdomstjej. Hon tränar idag friidrott minst 4-5 pass, allt efter en plan så att belastningen 
blir anpassad efter henne. Hon går idrottsklass med två pass i veckan (som planeras av 
hennes friidrottstränare). Josephines främsta gren och den hon satsar på är 300mh. En gren 
som dessvärre inte alltid finns i tävlingsprogrammet i Stockholmsregionen. Därför söker vi 
bidrag för henne att kunna tävla i grenen (eller annan) utanför Stockholm. 



Lisa Olsson, född 97. Lisa en är mycket duktig allroundtjej med fokus mot tresteg och 400mh, 
även hon saknar ofta grenen i tävlingar runt om Stockholmsregionen. 
Hon har många gånger fått tacka nej till kostnadskrävande tävlingar med övernattning 
utanför Stockholmsregionen. Därför söker vi bidrag till att ha möjlighet att kunna följa med 
på tävlingar även utanför Stockholm med bra konkurrens i. Lisa återfinns idag i 
Sverigestatistiken för F19 (är enbart F18) i följande grenar; 100m 20:onde, 200m 13:onde, 
100mh 20:onde, tresteg 8:onde och dessa placeringar med ett år kvar i klassen. 
 
Orienteringsklubben 
Hellas orienteringsungdomar stod för största ökningen av alla Stockholmsklubbar i årets 
Ungdomsserie. Hellas slutade i år på 18 plats och våra ungdomar samlade ihop inte mindre 
än 2197 poäng. Det innebär att vi klättrade fyra placeringar från i fjol och ökade med 857 
poäng, den största procentuella ökningen av alla Stockholmsklubbar. 
Antalet Hellasungdomar och andra deltagare vid våra träningar och andra aktiviteter har 
fördubblats på ett par års tid, och vi ställs nu inför nya utmaningar. För att möta dessa 
välkomnar vi alla former av stöd och support. 
 
Simklubben 
Christoffer Beiming är förutom spelare i Hellas A-lag även på väg att bli en mycket bra 
Ungdomsledare/tränare sedan 2 år. För att Christoffer ska fortsätta utvecklas som ledare 
önskar vi kunna skicka honom på utbildning utomlands på kurs alternativ att han ska kunna 
delta mer aktivt på Internationella polotränarkonferenser. 
 
Tennisklubben 
Ungdomsstipendiet är ett välkommet bidrag till juniorernas tränings och tävlingsläger 2016. 
 
Brittis Malms Hedersstipendium 
Brittis Malms Hedersstipendium tilldelades Elin Ahlström Tennisklubben. 
 

Utmärkelser 
Utmärkelser SoIK Hellas årsmöte 2015-03-26 
 
Hedersstandar (50-årigt medlemskap) 
Cecilia Sjölander Orienteringsklubben 
Christina Sjölander Orienteringsklubben 
Annie Welander Simklubben 
 
25-årsnål (25-årigt medlemskap) 
Randy Randolph Fenimore Tennisklubben 
 
Ständigt medlemsmärke (ständigt medlemskap) *) 
Christoffer Beijming Simklubben 
Denis Cumirija Simklubben 
Mathias Isaksson Simklubben 
Ola Jutner Simklubben 
Olof Reneby Simklubben 
Roger Sjösten Simklubben 



 
Silvernål 
Lars Holm Friidrottsklubben 
 
Förtjänstplakett 
Jeanette Sténson Friidrottsklubben 
Bo Fogelberg Simklubben 
Alexandros Vlastos Simklubben 
 
Standar 
Elinor Norman Friidrottsklubben 
Kicki Norman Friidrottsklubben 
Jeanette Sténson Friidrottsklubben 
Viktoria Ämting Friidrottsklubben 
Kjell Hanserius Simklubben 
Bo Ljungberg Simklubben 
Anders Söderqvist Simklubben 
 
*) Beslutat av SoIK Hellas Årsmöte 2015-03-26 
 

Medlemsföreningarnas Verksamhetsberättelser 
 
Bilagda kortversioner från Bowlingklubben, Friidrottsklubben, Orienteringsklubben, 
Simklubben, Tennisklubben, Sällskapet Gamla Hellener (GH) och Garantföreningen (GF). 
Saknas: Handbollsklubben. 
 
 
Stockholm i mars 2016 
 
 
 
 Stefan Widenholm Bo Jutner 
 
 
 
 Clas Ström Lennart Hjelm 
 
 
 
 Kjell Appelqvist Per Arvid Bergman 
 
 
 
 Hans Carlsson André af Forselles 
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Verksamhetsberättelse 2015 

Hellas Friidrottsklubb, Org.nr 802455-0918 

 

 
Fotograf: Hasse Sjögren DECA Text&Bild. Carl Sténson på Lag EM i Ryssland 
 

Hellas Friidrottsklubb har under året haft följande styrelse: 

Ordförande Rajne Söderberg, Tf Ordförande Magnus Wistam, Kassör Björn Sténson , 

Sekreterare Susanna Arbinge, Övriga ledamöter André af Forselles, Peter Fernström och 

Lars-Gunnar Öberg. Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året.,  

Klubben hade vid utgången av året 233 medlemmar varav 35 utgörs av heders- eller ständiga 

medlemmar.  

 

Organisation 

Klubben bedriver elit- och breddverksamhet tack vare en duktig och välutbildad krets av 

senior- och ungdomstränare och ledare med vår huvudtränare Jeanette Sténson Hallgren som 

stark organisator. Glädjande nog har vi även under detta år noterat mycket starka resultat samt 

att vi ökat verksamheten med ytterligare en barngrupp i Björknäs samt en löpargrupp för barn 

vid Hellasgården. 

 

EM, SM OCH ANDRA TÄVLINGAR  

Glädjande är Hellas tillbaks på hög seniornivå, då Carl Sténson blev uttagen att representera 

Sverige i stavhopp under Lag EM i Ryssland. Carl var även en av Sveriges stavhoppare under 

Nordenkampen i Norge inomhus och Finnkampen på anrika Stockholms stadion utomhus. 

Förutom dessa seniorlandslagsuppdrag deltog Carl även på Junior EM i Tallinn. 

Vi har varit representerade vid tio olika SM tävlingar, inne och utomhus sammantaget.  

Svealandsmästerskapen, Våra unga men mycket talangfulla herr- och damlag slutade båda 

på femte plats. Kraftmätningen, Årets kvaltävling genomfördes under mycket blåsiga, kalla 
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och regniga förhållanden på Borgsmo IP i Norrköping. Detta till trots lyckades våra killar ta 

sig till final.  

INNE 

Under Senior SM 2015 , på hemmaplan i Sätrahallen den 21/2–22/2, blev Carl Sténson, 93 

för första gången svensk mästare inomhus. IJSM inomhus, Göteborg, 28/2–1/3 Carl Sténson 

fortsätter segertåget genom att vinna M22 stav. Andra medaljen, ett silver togs av Jonas 

Arbinge, 93 i M22 tresteg. Medalj till Nicklas Holm, 97, silver på 400m i P19.  

 

IUSM 7-8/3 i Örebro. Bronspeng på 60m till Carl-Einar Eskonniemi Söderström, 99 i P16,  

På Veteran SM inomhus i Borås, 24–26/7 hade Hellas en deltagare, Kryzystzof Furmaniuk, 

på 100 och 200m i klassen M65. Uttagna till stadslaget, Regionsfinalen under 

Svealandsmästerskapen, för 13- och 14-åringar den 14–15/3 i Västerås hade vi Carl af 

Forselles, 01 som vann både stav, 60mh, tresteg och höjd. Höjdhoppet var dessutom nytt 

Svealandsrekord i klassen P14. Carl hoppade 183cm.  

UTE 
Senior-SM, Söderhamn, 7–9/8, Carl Sténson stav (4:a), Lisa Olsson tresteg (10:a) och 

Rebecka Hallerth, Slägga (13:onde).Junior-SM i Kalmar 21–23/8, Carl Sténson kniper 

Silver i M22 stav. Ungdom-SM i Karlskrona 21–23/8 hade fyra killar till start Medalj till Carl 

Widenholm, 00 i Spjut för P15.. Terräng SM 24–25/10 deltog Axel Boij du Rietz i klassen 

P15. På Veteran SM i Uddevalla, 24–26/7 deltog Chris Furmaniuk i M65 på 100m (7:a) och 

200m (8:a). Uttagna till stadslaget för 13- och 14-åringar den 21–23/8 i Falun hade vi Carl af 

Forselles, 01 och Bilge Kaya, 02. Vilka båda starkt bidrog till att Stockholm vann hela 

Regionsfinalen Carl af Forselles vann både stav, 80mh, tresteg och höjdhopp. 

Måluppfyllelse 
Under 2015 bärgade vi totalt sju SM-tecken från ungdoms SM (15-16 år), Junior SM (17-22 

år) och senior SM.  

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.  

Under april månad genomfördes träningsläger i Nerja Spanien för födda 00 och äldre. 

Arrangemang 

Under året har vi genomfört Hellaskastet och Hellasloppet i egen regi. Vi har arrangerat 

Björknässpelen tillsammans med Boo IF. Kalvinknatet tillsammans med MAI och 

Skånemejerier, löpning för barn upp till 12 år på Hellasgården.  

Då Björknäs IP renoverades genomfördes våra sommarläger på nya platser; Hellasgården 

Sätra IP och Saltsjöbadens IP samt enbart sista veckan på Björknäs IP. Det här var en 

ekonomisk utmaning för Hellas, då Sommarlägren normalt sett är vår största inkomstkälla. 

Genom att kostnadstyra lägren, klarade vi närapå att ha samma överskott, trots färre deltagare 

och nya platser. Vi hade även under hösten första gången av Knatteskutt, träning för små barn 

begränsat antal gånger och tränartätt på Björknäs IP. Detta görs för att ”minska” vår kölista.  

 

Utmärkelser och stöd 

Vi har fått stöd för utbildningar och utmärkelser från Gamla Hellener och SoIK Hellas. 

Årets Hellén utdelades till Carl Sténson. 

Ungdomstipendie till Carl-Einar Eskonniemi Söderström, Lisa Olsson och Josephine Rezene 

Hjalmarsson 

Årets ledare utsågs André af Forselles till. 

 



 

Hellas Orienteringsklubb Sammandrag av 
                                                                    verksamhetsberättelsen 2015 

__________________________________________________________________________________  

 
Styrelsen har under året bestått av:  

 

Rolf Skoglund Ordförande  

Hans Carlsson Kassör, vice ordförande  

Kristina Skoglund Sekreterare  

Karl-Erik Bäckström  

Mikael Nyberg 

Leonas Mockunas 

 

Verksamheten i klubben har under året bedrivits med samma inriktning och upplägg som de närmast 

föregående åren och sålunda omfattat orienteringsverksamhet inkluderande arrangemang av tävlingar, 

deltagande i tävlingar, regelbundna träningar, rekrytering, kartframställning och förvaltning av 

Granby.  

 

De som resultatmässigt förbättrade sig mest under året var ungdomarna, som klättrade från 22:a till 

18:e plats i distriktets ungdomsserie. På 10MILA gjorde damerna en mer än godkänd insats genom sin 

placering 27. Herrarna kom på en överraskande bra 37:e plats. På 25-manna lyckades vi med ett lag 

innehållande sex debutanter uppnå 187:e plats av 362 startande lag. På DM fick vi individuellt fem 

segrar, en andraplats och fem tredjeplatser och i stafetten en andraplats. Tanja Riabkina deltog i fem 

tävlingar i Swedish League och erhöll placeringarna 2, 5, 6, 7 och 13.  

 

I slutet av året genomförde vi en planeringsdag i syfte att diskutera inriktningen på verksamheten och 

komma fram till om vi ska göra några förändringar. Vi var eniga om att en av våra viktigaste uppgifter 

fortsatt är att bedriva en bra rekryteringsverksamhet. Staben av ledare/funktionärer är i stort behov av 

föryngring. Ska vi om några år ha aktiva juniorer och seniorer i klubben behöver vi lägga stor vikt vid 

att ta hand om våra ungdomar och stimulera dem att stanna kvar i verksamheten även efter 

ungdomsåren. Vi diskuterade hur vi med fokus på rekryteringen och ungdomsverksamheten ska lägga 

upp verksamheten och kom fram till följande:  

- stimulera föräldrarna att ta ansvar för vissa uppgifter 
- kalla till ett föräldramöte i början av 2016 och utröna föräldrarnas intresse av att ta på 

sig ledande uppgifter 

- fortsätta med tisdagsträningarna med samma upplägg som tidigare 

- genomföra en nybörjarkurs 

- genomföra någon eller några gemensamma ungdomsaktiviteter som inte 

nödvändigtvis behöver ha med orientering att göra 

- planera för deltagande i ungdomsläger arrangerade av oss själva och av StOF 

- i samråd med föräldrarna lägga fast ett tävlingsprogram för våra ungdomar med 

prioritet för ungdomsserien, några stafetter, våra KM-tävlingar och några 

klubbsamlingstävlingar 

 

Tränings-, tävlings-, ungdoms- och – rekryteringskommittén (TT/UR) 
 

Vi har under året haft vår bas vid Hellasgården (tisdagsträningar) och vid Granby 

(specialträningar). Tisdagsträningarna har varit välbesökta och vi har fokuserat på 

teknikträning i nivåanpassade grupper.  

 



Vi har deltagit i Ungdomsserien och våra duktiga ungdomar stod för största förbättringen av 

alla Stockholmsklubbar. 

   

En nybörjarkurs arrangerades vid Hellasgården under våren och den lockade ett fyrtiotal 

nybörjare, både vuxna och barn.  

 

Vi har genomfört ett helgläger vid Granby under hösten.  

 

Stugkommittén 

Av de arbeten som genomförts på klubbstugan i Granby kan följande nämnas: Reparation av 

bergvärmepumpen, renovering och målning av husgrunden, plattsättning vid entrén och 

rengöring av flaggstången. Vid Hellasgården har stugkommittén svarat för drevning mellan 

timmerstockar och återställning och montering av prishyllor/skåp i klubblokalen. 

Klubbstugan har ofta använts för våra egna möten och för möten som vi deltagit i tillsammans 

med andra klubbar. 

Under året har klubbstugan hyrts ut till föreningar vid sex tillfällen. 

Både inför 10MILA och 25manna bodde många utländska orienterare i klubbstugan. 

I klubbstugan har vi själva genomfört läger för våra ungdomar samt arrangerat Mastloppet 

och en Luffarliga.  

 

Kart- och arrangemangskommittén 

 

Två sanktionerade tävlingsarrangemang har under året genomförts i Hellas regi, 

1) Mastloppet vid Granby den 14 juli med 430 startande 

2) För-SM vid Sadelmakartorp den 22-23 aug med 2162 startande.  

 

Under året har Hellas Orientering reviderat kartan Ektorp-Tornberget som användes vid För-

SM-tävlingarna i augusti. Dessutom har kartor avsedda för arrangemang som inte kräver 

normenliga kartor reviderats för två områden (Skrävsta och Granby) och nyframställts för ett 

område (Fittja).   

 

Hellaskartor har använts vid 24 arrangemang under året och vi har sålt 6 200 kartor. 

 

 

Södertälje 2016-02-17 

 

Rolf  Skoglund  

För styrelsen i Hellas Orienteringsklubb 



Hellas simklubbs verksamhetsberättelse för HT 2014 – VT 2015 

(2014-07-01 – 2015-06-30) 

 

Styrelsesammansättning 

Ordförande Bo Jutner 

Vice ordförande Claes Jutner 

Kassör  Bodil Ljungqvist-Cross 

Sekreterare Sandra Gill  

Herrpolo Claes Jutner 

Simansvarig  Vakant 

Dampolo Vakant 

Masters Bo Jutner 

 

Valberedning Theo Tsappos (sammankallande), Bo Fogelberg 

 

Internrevisor Kristina Pettersson, Johan Wallenberg 

 

Styrelsemöten Styrelsen har under perioden haft åtta protokollförda möten. 

 

Medlemmar 

 Seniorer-Dam Seniorer-Herr Junior-Flickor Junior-Pojkar 

Dampolo   5  

Herrpolo  23  35 

Masters 20 20   

Simning   36 27 

 

Simning  
Verksamhetsansvarig: Sandra Gill 
 

Våra tränare 
Maud Svensson, Jessica Svensson, Karin Thune, Annette Lindberg, Karin Grundén, Rebeca 

Lindberg, Henrik Forsberg, Sandra Gill, Lovisa Spångberg, Michelle Silberstein. 
 

Verksamhet 
Vårterminen 85 aktiva barn födda 1994 – 2008, (38 pojkar och 47 flickor) fördelade på 

flertalet grupper i våra tre bad. Simsektionens simungdomar har liksom föregående år 

fortsatt sin verksamhet med grupper i Eriksdal, Gubbängen och i Västertorpsbadet, med 

träningsfrekvensen 1 – 5 dagar per veckan. Simmarna har deltagit i planerade tävlingar i 

Stockholmsområdet med fina personliga resultat.  
 

Mål 2015-16 
Att genom följa simlinjens riktlinjer fortsätta ha roligt på träningarna och behålla de barn vi 

har i dag samtidigt öka medlemsantalet i de yngre årskullarna. Vi ser även en utmaning i 

att behålla våra tränare och utan dem blir det ingen verksamhet 
 

Masters 

Hösten 2014 avslutades med långbane-SM i Falkenberg. För första gången på länge hade vi 

ett 320-lag som satte ett fantastiskt europarekord på 4x100 fritt. Vårt veteranlag toppades 

med Bengt Ager (86 år) som även ristade in Nordiska rekord på 50 resp. 100 m bröstsim. 

Bosse Ljungberg och Matthias Kroner satte var sitt Svenska rekord. 

 

Två höstbesök i finska tävlingsbassänger resulterade, bl.a. i nio Nordiska Masters-titlar.  

 

Ett tragiskt bud fick vi i början av året genom att vår mångårige simmarkamrat Ingvar 

Erikssonavlidit. Vi var många som var med och tog farväl av honom vid minnesstunden i 

början av februari. 

 



2015 började med ”mjukstart” på DM i Jakobsberg där Hellas hämtade 11 guld och 9 

silverplaketter. 

 

Hybris verkade ha drabbat 320-lagets gubbar under våren 2015 då de drömde om att sätta 

nya europarekord, nu under årets kortbane-SM i Eriksdalsbadet. Jomen visst. Gubblaget 

med ”sina rötter i Norrland” noterade ER i både 4x50 m fritt och medley! Sänkning blev det 

på frisimmet med 15 sek(!) och på medley-sträckan med ”modesta” 4 sek. I ytterligare sex 

lagkapper fanns Hellas med. Individuellt klämde Bo Ljungberg i med två NR. Under senare 

tid har Hellas SK fått nya tävlingssimmare till klubben, bl.a. från ”Hellas polo”, och vi 

välkomnar Alexandros Vlastos som i sitt lopp överraskade oss andra med tiden 1:02.16 på 

100 fritt. 

 

Speciella träningsdagar har genomförts i Gubbängsbadet under ledning av Roger Sjösten. 

En ”långresa” gjordes också till det nu traditionella träningslägret på Åland strax före 

kortbane-SM i mars 2015. 

 
Herrpolo 

A-laget 

Hellas herrpolo förlorade SM-bronsmatch mot SM mot Polisen med 9-7. I Beachvattenpolo 

– SM i Sundsvall deltog vi med ett lag och kom på 4:e plats av totalt 15 st lag. I NM för 

klubblag kom vi på 7:e plats och 4:a i DM. Träning har bedrivits i Eriksdalsbadet må, ti, on, 

to och lördagar. I Hellas A-laghar ca 20 personer representerat laget i Serien samt ca 10 

personer har stöttat laget i matchträningen på vår klubbkväll (måndagar). 

A-lagets resultat blev sämre än målsättningen mycket pga. av skador och avstängningar på 

nyckelspelare i samband med SM-slutspelet. Tränare och coach har varit Claes Jutner. 

U + J Lagen 

Hellas Ungdom har under året fortsatt att utvecklas med en 3:e plats i JSM (95:or), 1:a 

plats i USM-A ( 97:or) och 1:a plats i USM C (01:or).Ungdomarna har under året tränat 

måndagar, tisdagar, onsdagar samt torsdagar på Eriksdalsbadet. Hellas har haft sex 

spelare som deltagit i olika landslagsuppdrag för ungdomar f.96 oy samt 98 oy. 

Ansvarig tränare: Alexander Vlastos, Claes Jutner och Cristoffer Beiming 

Lagledare: Peter Beiming 

Övriga tränare: Yadh Douagi (poolkamp, USM-C), Roger Sjösten ( fys,teknik), Stefan 

Mikaelsson ( poolkampen ) och Thannos Antoniadis 

Poolkampen 

I sammarbete med Svenska Simförbundets Idrottslyftsprojekt ”poolkampen” med syfte att 

sprida och bredda kunskpen 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 

Thannos Antoniadis och Roger Söderholm har gått av Sff anordnad grundutbildning i 

Ledarskap i Linköping. 

Ungdomslaget erhöll lägerbidrag från GH i samband av USM-finalerna i Höganäs. 

A-laget erhöll Hellas utmärkelsen Året Hellen för SM-Guldet 2014. 

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 31 augusti 2015 

 

Bo Jutner   Sandra Gill 

Claes Jutner   Bodil Ljungqvist-Cross 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 
HELLAS TENNISKLUBB 

 

Hellas tennisklubb får härmed avlägga verksamhetsberättelse för 2015 
Följande personer har ingått i styrelsen: 
Ordförande:   Anders Öster 
Vice ordförande samt sekreterare: Tomas Widegren 
Kassör:   Justin O’Connor 
Övriga ledamöter:  Adam Herlitz 
   Curt Orbert 
   Karolina Strömberg 
   Håkan Johansson 
Suppleanter:   David Shuttrick som förste suppleant 
   Håkan Johansson som andre suppleant 
Revisorer:   Per Sahleström 
   Lars Westin 

  Tobias Wijk som revisorssuppleant  
Peter Chowra som revisorssuppleant  

VERKSAMHETEN I KORTHET 
Tennisklubben bestod vid årsskiftet av 425 medlemmar, varav 300 herrar, 125 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 2015 en extern tävling Zeta Open som spelades i augusti. 
Ett antal traditionella interna tävlingar genomfördes under 2015 såsom Klubbmästerskapen, Kurres 
Kanna/Marias Melitta, Annandagsturneringen samt årets nyhet Carrigans dubbel trubbel på 
Hellasgårdens utebanor. 
Gruppspel för herrar och damer har bedrivits på tisdagar och söndagar. Antalet deltagare har varit 90 
totalt, varav 36 damer. 
 

ANSTÄLLDA 
Tennisklubben hade under 2015 en halvtidsanställd kanslist Victor Nyström  
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 6 antal protokollförda styrelsemöten. 
Klubben har låtit utbildat 3st tävlingsledare på Tennis Stockholm för kommande tävlingar under 2016. 
 

EKONOMI 
Hellas tennisklubb finansierar sin verksamhet med avgifter, aktivitetsstöd, sponsorintäkter och ÖS-
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 2015 uppgick till: Intäkter: 2 029 000 kr, kostnader: 
2 151 000 kr, vilket medför ett rörelseresultat på -121 000 kr.  
 

ANLÄGGNINGAR 
Under året har verksamheten bedrivit på anläggningarna på Eriksdal och Hellasgården. 
Dessa anläggningar ägs av HTAB som ägs till 100 % av Hellas Tennisklubb. 



Under våren 2015 har HTAB genom Lawn It anlagt fyra nya grusbanor på Hellasgården, 
Banorna har varit en stor succé och fått mycket beröm från medlemmar och besökande spelare och 
kommer bli till stor glädje för Tennisklubben under många år.  
Arbete med att få bygga en Tennishall i Eriksdalsområdet med möten på Stadsbyggnadskontoret har 
pågått under hösten och fortsätter under 2016. 
 

JUNIORVERKSAMHET 
Under 2015 har verksamheten bestått av 130-140 elever. 
Hellas har under året arrangerat flera Inf SO-Tour tävlingar en sanktionerad tävling med flera 
juniorklasser i Zeta Hellas Open. 
Via 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 och klarade sin första säsong bra och hängde kvar i div. 1. 
A-laget har bestått av: 
Lucas Ideström, Erik Moberg, Anders Håkansson, Richard Gardt, Daniel Waluszewski, 
Peter Lantz och Johannes Hellström 
 

TÄVLINGAR OCH SERIESPEL 
Förutom den externa tävlingen ZETA Open har ett antal interna tävlingar genomförts 
Medlemstävling:  Finalister(segrare fet stil) 
Herrsingel A   Jonas Edwardsson (Richard Gardt) 
Damsingel   Elisabeth Thompson (Magdalena Ohlson) 
Herrsingel B   Sören Johansson(Johnny Wijk) 
Herrsingel C   Gustav Lundkvist (Martin Ahlström) 
Herrdubbel   Anders Håkansson/DanielWaluszewski 

(Jonas Edwardsson/Kai-Anders Nilsson) 
Damdubbel   Christina Brereton/Katarina Nolkrantz Frydman 

(Eva Lundberg/Eva Kaijser) 
Juniorsingel A   Tobias Ulander (Isak Edberg) 
Juniorsingel B   Alfred Nordström (Måns Edwardsson) 
Juniordubbel   Tobias Ulander/Teodor Thorselius  

(Isak Edberg/Adam Edberg) 
Släkt-/mixeddubbel  Samuel Voltaire/Niclas Voltaire  

(Ruben Frydman/Katarina Nolkrantz Frydman) 
Carrigans dubbeltrubbel 
A-final  Yamin Granberg/Mikael Lundh – Richard Taimali/Curt Orbert  3-0 
B-final  Erika Jonsson/Clas Löfwall – Kurt Nyström/Tobias Hansson 2-1 
Kurres Kanna 
Segrare Kurres Kanna: Lasse Höglund 
Segrare Marias Melitta: Erik Schaeffer 
Annandagsturneringen 
Segrare  Christian Wagner 
Seriespel 
Under året har följande lag vunnit sina serier: 
Herrar H-65 lag 1, div 3A inomhus 
Herrar H-55 lag1, div. 3B utomhus 
 
 

Stockholm i mars 2015, Tennisstyrelsen 



                      Sällskapet Gamla Hellener 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 

 

Styrelsen för Sällskapet GAMLA HELLENER avger härmed berättelse för verksamhetsåret 

2015. 

 

Styrelsen som tillsattes av årsmötet 2015-02-26 har haft följande sammansättning. 

 

Ordförande: Kjell Gustafsson 

Sekreterare: Jan Falk 

Kassaförvaltare: Jan Dahlin 

Fondförvaltare: Rune Lidsell 

Uppvaktningssekreterare: Kristina Dahlqvist 

Övriga ledamöter: Kjell Löfberg, Clas Ström, Barbro Thörnelöf 

 

Allmänt 

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden inklusive ett konstituerande möte under 

verksamhetsåret.  

Inblick i Hellasalliansens verksamhet har skett genom närvaro på alliansstyrelsens möten. 

Vidare är Kristina Dahlqvist medlem i tennis, Clas Ström, Jan Dahlin och Jan Falk i 

orientering. Barbro Thörnelöf har koll på Masters. 

 

Ekonomi  

Sällskapet Gamla Helleners ekonomi och förvaltningen av fonderna framgår av kassörens, Jan 

Dahlin, ekonomiska berättelse samt fondförvaltarens, Rune Lidsell, sammanställning. För den 

av GH förvaltade Stiftelsen Farbrors Minne lämnas särskild verksamhetsberättelse. 

  

Medlemmar  
Sällskapet Gamla Hellener hade 236 registrerade medlemmar, varav 56 kvinnor. 

 

Femton medlemmar lämnade för alltid vår krets under året. De bortgångna är: Bertil Almqvist, 

Ingmar Danielsson, Brita Hjelm, Gunnar Tennedal, Bertil Jonsson, Erik Sjölander, Mildrid 

Carlsson, Carl-Eddie Lund, Bror Ebbe Andersson, Birgitta Blomberg, Ingvar Eriksson, Nils 

Strömstedt, Björn Gullström, Kjell Löfberg och Keith Sandqwist.  

GH har som vanligt kondolerat, både för egen och för hela Hellas räkning. 

 

Uppvaktningar 
Sällskapet har under året uppvaktat tre som fyllt 95 år, två som blivit 90 och två som fyllt 80. 

Vidare fjorton 75-åringar, arton som blivit 70, sexton 60-åringar och nitton som blivit 50 år.  

 

Ständiga medlemmar 

Vid årsmötet valdes Britt-Marie Jutner och Ann-Louise Wistam till ständiga medlemmar, då 

båda blivit 70 under året. 

 

Evenemang   

GH-golfen, den elfte i ordning gick på Viksbergs golfbana den 12 augusti och vanns av Jan 

Sjösten. 

 

Hedersledamöter 

Inga hedersledamöter utnämndes under året 



                      Sällskapet Gamla Hellener 

 

Stipendier 

Totalt har GH delat ut 132 000 kr i stipendier under året, varav 102 000 från Farbrors stiftelse 

och resterande 30 000 kr från Supporterfonden. Stipendier ur Farbrors stiftelse redovisas i 

detalj i stiftelsens verksamhetsberättelse. Ur Supporterfonden 

 

Supporterfonden 
Antalet registrerade medlemmar under året var 95 stycken, varav 50 betalade huvudnummer 

(21 000 kr). Vidare har 20 stycken betalat extranummer (2500 kr). På månadslotteriet har sex 

vinster med dubbeltriss delats ut (720 kr). 30 penninglotter lottades ut vid GH:s årsmöte. 

Den dåliga vinstutdelningen på månadslotteriet är en följd av färre inbetalda årsavgifter. 

 

Stipendier ur Supporterfonden utdelades på Alliansklubbensens julmiddag  

 till Friidrottsklubben 10 000 kr som stipendium elit till rese- och tävlingskostnader i 

samband med internationella tävlingar för Carl Sténson.  

 till Orienteringsklubben 10 000 kr för ett fint och värdefullt deltagande i klubbarbetet 

och för en fortsatt utveckling med resor och tävlingar på elitnivå till Irina Nyberg och 

Leonas Mockunas, 5000 kr vardera. 

 till Simklubbens poloverksamhet 10 000 kr för utbildning/fortbildningsbidrag till 

tränare/ledare i samband med EM i Zagreb i januari 

 

Klefbecks grav 

GH har som en av sina uppgifter att se till graven på Sandsborgs kyrkogård där Hellas 

grundare Ernst Klefbeck vilar. GH har för närvarande ett femårigt avtal med 

Kyrkogårdsförvaltningen om skötsel och gravsmyckning vår, sommar och höst.  

 

Övrigt 

Ett nummer av GH:aren utkom under året och dessutom har Hellasbladet utnyttjats för att 

informera om GH:s aktiviteter. Vidare har många hittat fram till GH:s plats på klubbens 

hemsida, http://www.hellas.se/gh/ghhemsida.htm.  

 

 

 

Stockholm den 19 januari 2016 

 

 

 
 

Kjell Gustafsson           Jan Falk           Rune Lidsell        Jan Dahlin         Kristina Dahlqvist 

 

 

 

 

 

 

Barbro Thörnelöf                         Kjell Löfberg                     Clas Ström 
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 Garantföreningen Hellas Friluftshem u.p.a. 

Verksamhetsberättelse för tiden 1 juli 2014 – 30 juni 2015 
 

 

Styrelse 

 

Ordförande  Stefan Widenholm 2015 

Kassör  Kurt Nyström 2016 

Sekreterare  Alf Kindblom 2015 

Ledamot  Hans Carlsson 2015 

Ledamot  Ove Axelsson 2016 

Ledamot  Anders Thuresson 2016 

Suppleant  Per Arvid Bergman 2016 

Suppleant  Lennart Hjelm 2015 

 

Revisorer 
 

Revisor  Bo Jutner  2015 

Revisor  Jan Dahlin  2015 

Suppleant  Björn Holmgren 2015 

Suppleant  Gunnar Nyberg 2015 

 

Valberedning 

 

Valberedningen utgörs av SoIK Hellas Alliansstyrelse. 

 

Styrelsesammanträden 

 

Under verksamhetsåret 2014 – 2015 har styrelsen hållit sju 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. 

 

För att allmänheten lättare skall kunna orientera sig inom fastigheten, har nya skyltar och 

informationstavlor har tagits fram under året,  

 

Under året har M3 Bygg genomfört ett omfattande renoveringsarbete av klubbstugans kansli, 

hall och kök samt våtutrymmen. 

 

Målning och förbättringsarbeten av byggnader har fortsatt att utföras under året. 

Medlemmar från Hellas Orienteringsklubb har ideellt ställt upp i det omfattande arbetet. 

 

Beträffande den yttre miljön har samarbetet med Stockholm stad fortsatt med att förbättra och 

utveckla områdets motionsspår och vandringsleder. 

  

 

De nya infartshindren till Hellasgårdens parkering har gett önskat resultat och samtidigt 

bidragit till en bättre parkeringsmiljö. 

Även vägbommen vid infarten till fotbollsplan har under året stoppat obehörig trafik att komma 

in i området. 

 

Avtal 

 

Under året har nytt tvåårigt hyresavtal fram till 2016-11-30 tecknats med MP Partner kök & 

Catering gällande Storstugan och Annexet. 

 

Avtal har också tecknats med skadedjursföretaget ”No More” för att sätta ut 

saneringsutrustning runt byggnaderna i förebyggande syfte.  

 

Under året har även nyttjanderättsavtalet med Hellas Tennisklubb förlängts fram till 2035 

gällande gårdens tennisanläggning. Tennisklubben har därefter med egna medel satsat i en ny- 

och ombyggnad av anläggningens grusbanor, stängsel och bevattningssystem.  

  

För övningskörning på stora parkeringen har ett nytt avtal tecknats med Södermalms bilskola. 

 

Förhandlingar pågår med Fastighetskontoret om förlängning av arrendeavtalet som gäller för 

fotbollsgolfen samt ett ev. övertagande av den lilla avgiftsfria parkeringsplatsen.   

 

Förhandlingar har även inletts inför kommande avtalsperioder med Mikael Nyberg enskild 

firma gällande Motions- och bastuverksamheten samt hyres- och skötselavtal med Idrott, Park 

o. Fritids Masters Källtorp AB. 

 

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 473 152 kr, hyresintäkt Storstugan 336 000 kr, 

Motionscentralen 312 000 kr, lägenheten 78 000 kr och dagisverksamheten 114 000 kr samt 

övriga intäkter på 4 105 kr. 

Rörelseintäkten blev därmed under året 1 817 257 kr. 

 

Årets rörelsekostnader har uppgått till -1 847 507 kr. Räntekostnader för verksamhetsåret 

uppgick till 41 886 kr. Avskrivning på fastigheten har gjorts med 81 258 kr. 

Verksamhetsårets slutliga resultat efter skatt uppgår till - 40 242 kr.  

     
Garantföreningens 8-åriga lån för underhållskostnader i Swedbank på 800 000 kr, har en 

kvarstående skuld på 650 006 kr och en amorteringstid på 7 år. 

 

Garantföreningens skuld till Hellas Alliansförening på 200 000 kr kvarstår tills vidare. 

 

Övrigt 

 

Problemet kvarstår med en vattenfylld tunnel i samband med kraftigt regnfall och 

snösmältning. För en långsiktig lösning i frågan pågår nu en översyn av anläggningens pumpar 

och avlopp från och till vägtunneln. 

 

Diskussionerna med Vägverket angående anläggandet av en rondell och reglerandet av 

infarterna har fortsatt men ännu inte lett till konkreta planer. Frågan bevakas i samråd med 

Ravinen 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.     

 

 

Stefan Widenholm Ove Axelsson  Alf Kindblom   

 

Kurt Nyström Hans Carlsson Anders Thuresson 

 

Per Arvid Bergman Lennart Hjelm  
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