
 

Protokoll fört vid Södermalmsparkernas vänners årsmöte den 24:e april 2019 

Plats: Stora Henriksvik på Långholmen. 

 

 

1. Bitte Liberg förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till 30-års-jubiléet 

av Föreningen Södermalmsparkernas Vänner. 

 

2. Sång av Saga och Emanuel Johansson om att stoppa husbygge i Tjurbergsparken.  

De hade skrivit text och musik själva. 

 

3. Kenneth Kempendahl var hedersgäst på årsmötet och har gått i pension efter att ha 

jobbat på Stadsmiljöavdelningen på Södermalms stadsdelsförvaltning. Karin Mehlis 

som jobbar där var också med på mötet. De visade ett bildband som Kenneth 

berättade till. Kenneth verkar att trivas bra även som pensionär och har två barn, fyra 

barnbarn och ett barnbarnsbarn. 

 

Kenneth började att arbeta med parker när han var 17 år. Han fick i sin ungdom 

träffa Holger Blom, som var stadsträdgårdsmästare i Stockholm från 1930 till 1971. 

Kenneths uppgift denna dag var att bära kaffekorgen. 

 

Han var med och renoverade Karlavägen och har planterat träd på Norr Mälarstrand.  

Han kom till Söder 1974 och berättade vidare att det var bättre skötsel i parkerna 

förut. Då arbetade ett 50-60-tal ”gubbar” i parkerna och inga kvinnor. När det 

började en tjej där var det så unikt att hon fick heta ”flickan”. 

 

Kenneth har varit mycket för brukarinflytande och det finns ungefär 35 brukaravtal 

på Söder. Så har t.ex. Christina Trapp på Stora Henriksvik ett brukaravtal liksom 

koloniträdgårdsföreningarna på Södermalm, som har varsitt brukaravtal. 

 

Det finns 100 parker och 50 lekparker på Söder och 7 konstgräsplaner. Björns 

Trädgård är bemannad med personal. Det finns björnskulpturer på Tjärhovsgatan 

och en björn åker skateboard. Det finns 11 hundrastgårdar och 5 hundrastområden 

och tre plaskdammar och en vattenlek samt två badställen. 

 

1956 byggdes Mariatorget om och på 1980-talet kom planteringar på Mariatorget. 

Det sätts 100 000 lökar varje år på Söder. 

Det ska bli en stor blomsterpark på Reimersholme. Det är en skeppsbyggare som har 

restaurerat de två stora sprittunnorna där.  

 

Vid Drakenbergsparken finns det en park med en drake och drakägg och konstgräs 

och det finns även fotspår målade i marken efter en drake som har gått där. 

Det kom en negativ kommentar om konstgräset att om barn halkar på konstgräs så 

kan barnen få svåra brännsår. 

 

Efter Kenneths föredrag var det paus för buffé och kaffe och blåbärskaka som 

Christina bakat till efterrätt och årsmötet fortsatte vidare. 

 

4. Hans Nihlén valdes som mötets ordförande och Peter Meyer valdes som mötets 

sekreterare. 

 



5. Som justerare valdes Yvonne Ingridsdotier och Anki Wahlén. 

 

6. Kallelse till årsmötet har gått ut i laga tid. 

 

7. Dagordningen fastställdes. 

 

8. Årsberättelsen, verksamhetsberättelse för år 2018 presenterades. 

Bitte berättade om byggplaner och annat. 

Bygge på Nytorgsberget och i Tjurbergsparken söder om Allhelgonakyrkan vid det 

kulturmärkta kvarteret Metern (blått) ritat av Per Olof Hallman och den f.d 

Teaterhögskolan (blå). 

Byggplaner finns också i Bergsgruvan och i Romans park norr om Fatbursparken 

samt söder om Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, där Högalidsgatan och 

Heleneborgsgatan möts och en bit in i Skinnarviksparken. 

Einar Mattsson vill bygga runtom och i trädgården till Hovings Malmgård. 

Malmgården köptes av Lars Johan Hierta som upprättade en stearinfabrik där. 

Läget är fortfarande osäkert för träden vid Pålsundet. Fällning kan bli aktuellt. 

 

Vår förening har samarbete med andra föreningar om Tjurberget, Lundagatan, 

Nytorget, Hovings Malmgård och med Katarina Hembygdsförening. 

Södermalmsparkernas förening har 85 medlemmar samt även 3 

koloniträdgårdsföreningar som medlemmar, bland annat Eriksdalslundens 

koloniträdgårdsförening och Södra Årstalundens Koloniträdgårdsförening. 

 

Motion till Stadsdelsnämnden om att matavfall på Södermalm ska samlas upp av 

Vattenfall och bli till biogas och biogödsel. 

 

9. Ekonomisk berättelse presenterades av Inger Löfroth och årets resultat är – 2078 kr. 

 

10. Revisorns utlåtande för år 2018 är att det inte finns något att anmärka på. 

Underskottet beror på att många medlemmar inte betalat medlemsavgiften i tid. 

 

11. Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

 

12. Årsmötet beslöt att årsavgiften höjs från och med nästa år till 150 kr per år och för 

koloniträdgårdsföreningarna till 350 kr per år. 

 

13. Som Södermalmsparkernas vänners ordförande i styrelsen omvaldes Bitte Liberg. 

 

14. Valberedningens förslag till övrig styrelse för år 2019 godkändes av årsstämman. 

Samtligas mandatperiod är 1 år. 

Ordinarie ledamöter omval: Britt Liwf, Cecilia Lagersvärd, Hans Nihlén, Inger 

Löfroth, Peter Meyer. 

Avgående ordinarie ledamot: Barbro Rahm. 

 

Suppleanter omval: Anne Murray, Christina Trapp. 

Avgående Suppleant: Solveig Nordlander. 

 

15. Revisor omval: Karl-Gustaf Löhr. 

Revisorssuppleant omval: Kimmo Larén. 

 



16. Valberedning omval: Marianne Ressner och Solveig Palmqvist. 

Suppleant: Birgitta Palmertz 

 

17. Anmälda ärenden. Förslag om höjd årsavgift, se punkt 12. 

Inga motioner har inkommit. 

 

18. Övriga frågor. 

Förslag att varje medlem försöker att värva en ny medlem. 

Samfundet S:t Erik har fått en miljon för att dela ut. Förslag framfördes om att vi ska 

söka få pengar för vårt arbete av Samfundet. Yvonne Ingridsdotier åtog sig att 

undersöka av vilka fler man  kan söka bidrag. 

Riksantikvarieämbetet har beviljat 1 900.000 kr till Hembygdsförbundet, där kan vi 

säkert äska lite pengar men även direkt av RÄ, hos samfundet St Eriks. 

Flera/Nya brukaravtal och historik kring dem. 

Kontakt med Kenneth om brukaravtal för Tjurberget. 

Birgitta Palmertz från Katarina hembygdsförening berättade att utbyggnaden av  

Ersta Sjukhus och ny tunnelbaneuppgång gör att Stigbergparken så gott som 

försvinner. 

Värva fler koloniträdgårdsföreningar. 

Nya hemsidan som Hans Nihlén gjort med nytt verktyg kommer att publiceras snart 

och förslag att en anmälningsfunktion bör läggas till så fler kan bli medlemmar. 

 

19. Mötet avslutades. 

 

 

 

 

 

 

Hans Nihlén Peter Meyer 

Mötets ordförande Mötets sekreterare 

 

 

 

Yvonne Ingridsdotier Anki Wahlén 

Justerare Justerare 


