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Styrelsens ledamöter och ansvarsområden 

Ordförande Vakant Medlemsmöten & styrelsemöten 

Vice ordförande Seved Helmersson Bygg- och planfrågor 

Sekreterare Anna Rönnblom Konstgruppen  

Kassör Hans Strömbom Ekonomi 

Övriga ledamöter Christina Molund  

 Dag Holmberg  

 Torgny Rehnberg   
Gunnar Westermark Trafikgruppen 

Suppleanter Fredrick Beste Facebook 

 Vakant  

Övriga funktionärer 

Revisorer Anders Skeppstedt, Erik Näslund, Göran Friman (suppleant) 

Valberedning Therése Wandebäck, Susanne Påhlman-Skeppstedt, 

Margaretha Jägerstad 

Hemsida Håkan Lundmark (hakan.lundmark@chainx.se) 

 

                                                                                                                                                           

Styrelse- och medlemsmöten 

Styrelsen har haft 8 protokollförda pandemi-säkra styrelsemöten. Antalet medlemmar i 

föreningen har under året varit 440 hushåll och medlemsavgiften var 100 kr för år 2020. 

Årsmötet 2020 skulle ha hållits den 22 april 2020 i Sunnerstakyrkans församlingshem. 

Uppsala kommuns (UK) intendent för offentlig konst hade inbjudits som talare. Årsmötet 

ställdes in pga av coronapandemin. Kallelsen till årsmötet delades ut i månadsskiftet mars-

april tillsammans med plusgirots inbetalningsblankett för medlemsavgiften 2020. 

Medlemmarna informerades via annonsering och e-mail om att årsmötet ställts in.   

Höstmötet 2020, som skulle hållits i november, ställdes in pga av coronapandemin.  

Planfrågor  

Planfrågorna för Södra Staden har bevakats under året. Tre yttranden över detaljplanen för 

sydöstra delarna av UK har skickats in till kommunen. Yttrandena har listats under rubriken. 

”Publikationer och skrivelser” och skall läggas ut på hemsidan. Vi har även startat en 

namninsamling rörande planerna för Södra Staden. SEF stöder utbyggnaden av fyrspårig 

järnväg för effektivare kommunikationer per tåg till Arlanda och Stockholm. För Uppsala 

kommun vill SEF se en ökad satsning på busstrafik och bredare tillfartsvägar och 

parkeringsplatser för bilar. Vidare förordar SEF nollvisionen beträffande utbyggnad av nya 

bostäder i Södra Staden. 

Markexploateringen norr om Sunnersta i Ultunaområdet bevakas genom direkta möten med 

SLU. För närvarande finns inga planer på bostadsbyggande i området närmast Sunnersta, 

söder om Ultuna  – varken öster eller väster om Dag Hammarskjölds väg. 

Fjolårets anmälan om bristfälligt underhåll av Morkulleparken åtgärdades av UK under 2020. 

Även Entiteparken omfattades av åtgärden.  

 

mailto:hakan.lundmark@chainx.se
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Trafikfrågor 

Trafikgruppen, bestående av 5 styrelsemedlemmar med Gunnar Westermark som 

sammankallande, har under 2020 haft två protokollförda sammanträden, därefter har gruppens 

möten sammanslagits med SEF:s styrelsemöten. Coronapandemin har begränsat arbetet, 

framförallt att kunna bjuda in gäster.  

Efter påtryckningar från trafikgruppen för flera år sedan, gjorde Stadsbyggnadsförvaltningen 

Gata/Park/Natur år 2020 en raid i mars med brev i ett flertal brevlådor i området, där 

fastighetsägare informerades om sin skyldighet att beskära utväxande grenar och annan 

vegetation över gator och trottoarer, som försämrar sikt och framkomlighet. Efter tidigare 

påpekanden har kommunen även åtgärdat några, men inte alla, trottoarskador orsakade av 

uppträngande rötter. 

Vi har etablerat kontakt med Hans-Erik Boström, ordförande i Bäcklösadalens 

villaägarförening, som är mycket intresserad av samarbete i frågan om kommunens 

vinterväghållning. Hans-Erik Boström har även fått hjälp med tillgång till kommunens 

regelverk och information om den pågående samhällsdebatten om detta. Vi har även kontakter 

med Bergsbrunna villaägarförening (Mats Åkerblom och Lars Björndahl), Södra Norby 

Villaägarförening (Anders Sonesson) och Norby Egnahemsförening (Annika Wesslén). Vi har 

fattat ett ”per Capsulan-beslut” att informera Jonas Peterson (C) om hur vår förenings 

kontakter med UK fortlöpt sedan vårt möte med honom för två år sedan, främst när det gäller 

vinterväghållningen.  

Den 21 december anslogs protokoll från kommunfullmäktiges möte den 14/12 där det 

klubbades att de pantbrev, som kommunen tog upp för att kunna ta ut vägbyggnadsavgifter, 

ska återlämnas till de lagfarna ägarna. Detta kommer inom kort att publiceras på SEFs 

hemsida.  

Andra frågor vi arbetat med under året är att påtala behovet av att åtgärda 

trafiksäkerhetsrisken med utspringande eller utcyklande barn från Svalparkens lekpark mot 

Svankärrsvägen. UK har nu byggt två farthinder vid platsen.  

Konstgruppen 

Anna Rönnblom har varit sammankallade i konstgruppen med konst-intendent Mikaela 

Granath, som ansvarig från UK.  Konstnären Johan Paalzow har under 2020 arbetat med att 

producera skulpturen ”Ekhjärta”, som beräknas vara färdigställd i Sunnersta centrum till maj 

2021. Verket och konstnären presenterades i en film i Sunnersta kyrka mellan 4/10 och 11/10.  

100-årsjubileum 2020                                                                                            

SEFs 100-åriga historia, 1920-2020 har sammanställts av en arbetsgrupp bestående av Klas 

Rosén, Anna Rönnblom och Margaretha Jägerstad. Skriften har tryckts upp i 600 ex och 

delats ut till SEFs medlemmar. Skriften, har även delats ut till Sunnerstaskolan, äldreboendet 

In Sundusum, Gottsundabiblioteket m.fl. 100-årsfirandet som skulle ägt rum i september 2020 

har skjutits fram till hösten 2021 pga coronapandemin.  
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Publikationer och skrivelser  

Information om Sunnersta Egnahemsförening, anslogs i reklamskåpet vid COOP Nära. 

Jubileumsskrift: Från bondby på landet till stadsdel i Uppsala. Sunnersta Egnahemsförening 

100 år, 1920-2020.  

2020-04-30. Yttrande över Sydöstra Uppsalakommun. Dnr: KSN 2017-0007 

2020-09-07. Yttrande över detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl. (Fr Boländerna etapp 1) 

Dnr: PBN 2019-000109. 

2020-11-12. Yttrande över samrådsunderlag – tidigt skede, fyra Spår Uppsala C-söder 

Bergsbrunna. Dnr; TRV 2020/21139. 

Organisationer i samverkan 

Sunnersta i centrum i samverkan med SPF Sunnersta seniorerna (www.sunnersta.me). 

Folkrörelsearkivet, Grannsamverkan (Uppsalapolisen) och Sunnersta Forum (Facebook).  

Övrigt        

Vi kommunicerar med medlemmarna via hemsidan, Facebook och genom mailutskick i 

samband med medlemsmöten. Alla hushåll i Sunnersta (drygt 2000) får kallelsen till 

medlemsmötena, som även annonseras i UNT. SEF tände för åttonde året i rad marschaller på 

alla hjärtans dag (14/2) utmed Dag Hammarskjölds väg. Facebook-sidan har nu 332 följare.  

 Vi samarbetar med andra föreningar i vårt närområde som Sunnersta Allmänna 

Idrottsförening (SAIF) för utdelning av kallelser till medlemsmötena, och anlitar lokala 

entreprenörer som COOP Nära och församlingshemmet för våra aktiviteter. I samarbete med 

SPF arbetar vi med att dokumentera Sunnerstas historia. En skrivargrupp träffas första 

fredagen vår- och höstmånaderna. Material publiceras kontinuerligt på hemsidan 

www.sunnersta.me. Även dessa träffar fick ställas in pga coronapandemin.  

Ekonomi 

Årets resultat blev – 19 866 kronor, mot +5 583 kronor föregående år. 

Föreningen hade en ingående balans 2020-01-01 på 19.715 kronor.  

Årets intäkter fördelas på medlemsintäkter 44.000 kronor (440 hushåll). Försäljning av boken 

”Sunnersta från istid till nutid” 2.250 kronor (antal ex 15 st). (Boken säljs av Dag Holmberg 

018-421076, mail dag.holmberg1@gmail.com) Jubileumsskriften SEF 100 år har sålts i 2 ex 

(80 kronor). 

Kostnaderna under året har blivit lägre än budgeterat pg a rådande pandemi, bl a har årsmötet 

och höstmötet inställts, samt det planerade 100 års jubileumet. 

Underskottet har täckts av föreningens sparkonto, som vid årets början var 120.000 kronor. 

1.000 kronor har förts över till SEFs postgirokonto från sparkontot för att täcka underskottet 

på postgirokontot. Utgående balans på sparkontot 2020-12-31 uppgår till 119.000 kronor. 

För 2021 är 21 500 kronor budgeterat från sparkontot till föreningens 100 års jubileum vilket 

kommer att äga rum under hösten 2021. 

Bokslutet för 2020. Se nästa sida 

http://www.sunnersta.me/
http://www.sunnersta.me/
mailto:dag.holmberg1@gmail.com
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  Årsbokslut för 2020       

          

  RESULTATRÄKNING  2020  2019   

  Intäkter          

  Medlemsavgifter   44 000   48 500   

  Sunnerstaboken, jubileumsskrift 2 330   1 200   

  Ränteintäkter   0   0   

  Summa intäkter   46 330   49 700   

          

  Kostnader          

  Lokalhyra     0   3 500   

  Annonsering   100   611   

  Trycksaker     9 477   9 088   

  Utdelning av trycksaker (SAIF) 7 500   7 500   

  Redovisningskostnad   2 566   2 579   

  Kostnadsersättningar, arvoden 3 500   4 500   

  Övriga förvaltningskostnader 500   500   

  Bankkostnader   1 862   1 859   

  Drift/skötsel hemsidan 7 500   5 625   

  Förbrukningsmaterial   615   4 955   

  Externa tjänster   450   400   

  Lämnade bidrag och gåvor 1 367   1 000   

  Konsultarvoden   2 300   2 000   

  100 års jubileum   28 458   0   

  Summa kostnader   66 196   44 117   

  Årets resultat   -19 866   5 583   

        

  BALANSRÄKNING  2020 12 31  2019 12 31   

            

  Tillgångar          

            

  Plusgiro /likvida medel) 849   19 715   

  Sparkonto     119 000   120 000   

          

  Summa tillgångar  119 849  139 715   

          

  Eget kapital och skulder      

          

  Ingående kapital   139 715   134 132   

  Årets resultat   -19 866   5 583   

                

  Skulder     0   0   

                

  Summa eget kapital och skulder 119 849   139 715   
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Styrelsen       20-02-17 

 

 

 

 

 

…………………………………….……. 

Vakant,  ordförande 

 

 

 

……………………………………………… 

Seved Helmersson, vice ordförande 

 

 

 

 

……………………………………… 

Anna Rönnblom, sekreterare 

 

 

 

………………………………………………. 

Hans Strömbom, kassör 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Torgny Rehnberg, ledamot 

 

 

 

……………………………………………… 

Christina Molund, ledamot 

 

 

 

 

………………………………………… 

Dag Holmberg, ledamot 

 

 

 

…………………………………………….. 

Gunnar Westermark, ledamot 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har avlämnats 2021-03-10 

 

…………………………………………                    ……………...……………………….                                                              

Anders Skeppstedt, revisor                                                           Erik Näslund 

 


