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Styrelsen för Tillsammans För Bagaregården avger härmed följande berättelse över 
föreningens verksamhet under tiden 12 mars 2016 till 31 december 2016. 
 
Styrelse 
Lars Hammström - Ordförande 
Linus Ivarsson - Sekreterare 
Christopher Lintin-Wold - Kassör 
Martina Hemberg - Ledamot 
Peter Lintin-Wold - Ledamot 
Carin Tidman – Ledamot 
 
Under 2016 har styrelsen rekryterat Truike Thien som suppleant.  
 
Medlemsantal 
Föreningen består av 40 aktiva medlemmar som har betalt medlemsavgiften under 
2016.  
 
Föreningens inre verksamhet 
Tre styrelsemöten.  
 
Utåtriktad verksamhet och information 
Föreningen har skrivit ett antal brev till kommunen gällande framtiden för 
grönområden i Bagaregården.  
 
Påskbrasa på Ånäsfältet.  
 
Under våren arrangerades ett community event i form av en brännbollsturnering för 
stora och små. 
 
På Nationaldagen organiserade vi en ”Village Fête”, ett evenemang för barn och 
familj där grannskapet försåg besökarna med fem-kamp, hoppborg och förtäring. 
 
Föreningen har skapat en webbsida (tillsammansbagaregarden.se) och en aktiv 
Facebook-sida med 150 medlemmar.  
 



 
 Verksamhetsberättelse 2016 

 
Ekonomi 
 
Intäkter 19 007,00 kr 
Kostnader 12 756,62 kr 
Resultat +6 250,38 kr 
 
Intäkter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kostnader 
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Slutord 
Året har varit positivt för föreningen.  
 
Vi har lyckats bilda en växande förening med 40 betalande medlemmar. Vi kommer 
att satsa på ett ökat medlemsantal under 2017. Vi vill fokusera på att växa genom 
värvning av nya medlemmar under våra aktiviteter samt genom att ta direktkontakt 
med hushållen i Bagaregården.  
 
Vi har återinvigt den traditionella påskbrasan i stadsdelen. Brasan på Ånäsfältet 
samlade över 400 besökande. Vi har lärt oss om hur man ansöker om tillstånd från 
berörda myndigheter och förvaltningar för att tillgodose ett säkert evenemang. Vi 
kommer att anordna en ny påskbrasa på påskafton 2017 och satsa på bredare 
marknadsföring för att nå nya målgrupper.  
 
Bagaregårdens första ”Village Fête” blev också en stor succé för föreningen och 
grannskapet. Antalet besökande på detta arrangemang uppgick till över 600 
personer. Vi lyckades täcka våra kostnader genom försäljning av fika och biljetter till 
hoppborg och femkamp. 
 
Brännbollsturneringen som arrangerades var ett community event där föreningen 
anordnade ett gratis evenemang där alla kunde delta oavsett ekonomisk bakgrund. 
Evenemanget var välbesökt med prisutdelning till vinnande lag.  
 
Föreningen har under året skrivit ett antal brev till berörda myndigheter angående 
framtiden för Ånäsfältet. Ett par exempel på dessa brev finns bifogade i appendix. Vi 
planerar fortsätta kommunicera och föra dialog med ansvariga aktörer.  
 
Föreningen har genomfört ett antal möten tillsammans med Stadsdelsnämnden 
Örgryte-Härlanda och Idrotts och Föreningsförvaltningen. Dessa möten har handlat 
om utveckling, förbättring och upprustning av Ånäsfältet. Konkreta åtgärder har 
genomförts av staden i form av förbättrad belysning, bortforsling av bråte och skräp 
samt renovering av staket. Under 2017 kommer vi att fortsätta jobba för förbättrat 
underhåll av våra grönområden. 
 
Vi ansökte även om ekonomiskt stöd för ytterligare aktiviteter under 2016 men tyvärr 
fick vi avslag på dessa ansökningar. Under 2017 kommer vi att skriva nya 
ansökningar utifrån de lärdomar vi har dragit från 2016 och förväntar oss ett bättre 
resultat. 
 
Styrelsen – Tillsammans För Bagaregården 
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Undertecknades av 
 
 
 
 
 
Lars Hammström – Ordförande 
 
 
 
 
Linus Ivarsson - Sekreterare 
 
 
 
 
Christopher Lintin-Wold - Kassör 
 
 
 
 
Martina Hemberg - Ledamot 
 
 
 
 
Peter Lintin-Wold - Ledamot 
 
 
 
 
Carin Tidman – Ledamot 
 
 
 
 
Truike Thien - Suppleant 
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Appendix 
 
Exempel på brev till berörda myndigheter. 
 
Fastighetskontoret 
 
Hej  
  
Det har kommit till vår kännedom att kommunen har planer för utvecklingen och byggnation på 
Ånäsfältet. 
  
Vi är en förening som vill säkerställa att invånare i Bagaregården får tillgång till våra gemensamma 
gröna områden och att våra öppna ytor i stadsdelen underhålls. Vi skapar gemenskap för alla i 
stadsdelen genom att organisera aktiviteter och evenemang som är tillgängliga för alla oavsett 
bakgrund. 
  
Idag används Ånäsfältet flitigt för spontanidrott och rekreation. I stadsdelen har vi även en lång 
tradition av att ha allmänna tillställningar på fältet. Åretshöjdpunkt är när vi gemensamt välkomna 
påsken med en av stadens få kvarvarande påskbrasor. I framtiden behöver utrymme finnas kvar för 
dessa aktiviteter och ”community events” som stärker integration och folkhälsan. 
  
Området kring Ånäsfältet är, tillsammans med hela Bagaregården, en unik stadsdel. Flera byggnader 
runt Ånäsfältet är klassade som riksintresse. Det är därför av yttersta vikt att utvecklingsplaner 
harmonierar med existerade bebyggelse. Detta gäller även materialval, byggnadsstil och proportioner. 
  
Vi som förening kan inte själva företräda alla medborgare och deras eventuella åsikter om Ånäsfältets 
framtid. Därför vill vi se en skriftlig garanti i planbeskedet från Fastighetskontoret att en 
medborgardialog ska genomföras innan kommunen eller en framtida entreprenör börjar rita på 
Ånäsfältet. 
  
Jag har bifogat ett par bilder som visar hur mycket Ånäsfältet uppskattas idag. 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Styrelse för Tillsammans för Bagaregården 
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Idrott och Föreningsförvaltningen 
 
Hej  
  
Vi är en förening som vill säkerställa att invånare i Bagaregården får tillgång till våra gemensamma 
gröna områden och att våra öppna ytor i stadsdelen underhålls. Vi skapar gemenskap för alla i 
stadsdelen genom att organisera aktiviteter och evenemang som är tillgängliga för alla oavsett 
bakgrund. 
  
I vår stadsdel finns Ånäsfältet, en fantastisk resurs som används flitigt för spontanidrott och rekreation. 
Ofta ses både organiserad och spontan fotboll på planen. Idag har Idrotts- och föreningsförvaltningen 
ansvar för underhåll och uthyrning av Ånäsfältet. Vi, som förening, har hyrt Ånäsfältet för flera 
evenemang som bidrar till integration och folkhälsa under 2016. Således har vi en unik förståelse för 
Ånäsfältets betydelse för grannskapet och Östra Göteborg. 
  
I september blev vi kontaktade av en av våra medlemmar som hade märkt att fotbollsnäten var i dåligt 
skick och hade kontaktat er kundtjänst och Enhetschef - Öster & Hisingen. Som ett resultat har 
Enhetschefen fattat ett beslut om att ta bort näten från målen på fotbollsplanen med motiveringen “då 
vi inte får in några hyresintäkter som motiverar <underhållskostnaden>”. 
  
Vi kontaktade då Enhetschefen och erbjöd att bidra med nya nät till fotbollsmålen. Då fick vi svaret att 
”<målen> är helt enkelt inte i så bra skick längre och därför inte tillräckligt säkra”. Detta är motsatsen 
till vad som skrevs till vår medlem ett par veckor tidigare där Enhetschefen uttrycker sig såhär ”I 
samband med att vi tog bort de trasiga näten bedömde vi ändå att målen var så pass bra att de kan 
stå kvar ytterligare än tid så att de även fortsättningsvis kan användas för spontanfotboll.”. 
 
Vi förstår inte hur ett sådant beslut att ta bort målen som går rakt emot era verksamhetsidéer har 
kunnat fattas. Ert arbete, som ni förklarar på er webbsida, ska ”präglas av ett tydligt 
folkhälsoperspektiv” och era anläggningar ska utvecklas ”för att erhålla hög teknisk kvalitet, flexibilitet 
och funktionell standard”. Fotbollsmålen och nät representerar en väldig låg kostnad kontra nyttan 
som planen gör för folkhälsan i Östra Göteborg. 
  
Vi förväntar oss att målen blir kvar eller ersätts med nya och näten kommer sättas upp för att 
spontanfotboll ska kunna fortsätta på planen. IoFF gör en fantastisk insats för föreningar och övrig 
organiserad idrott. Däremot för människor som står utanför denna grupp är Ånäsfältet en oerhört viktig 
tillgång. Vi vill se att staden och IoFF fortsätter erbjuda möjligheter för spontanidrott på Ånäsfältet även 
i framtiden. Om kostnaden för näten är för stor kvarstår vårt erbjudande att stå för inköp av nät även 
om detta för oss som en ideell förening är en hög kostnad. 
  
Utöver fotbollsmålen har vi noterat att övrigt underhåll ligger efter. I samband med diskussioner om 
eftersatt underhåll och uthyrning av fältet har vi fått uppfattningen att tjänstemännen har tagit ett 
egenmäktigt beslut att sluta underhålla planen. Detta på grund av att IoFF kostnader skall täckas av 
hyresintäkter. Något sådant mål kan vi inte finna i era verksamhetsidéer. 
  
Avkastningen i form av förbättrad folkhälsa genom spontanidrott kommer enkelt överstiga eventuella 
underhållskostnader för fältet. Vi förväntar oss att nämnden tydliggör för tjänstemännen att fältet även i 
framtiden ska underhållas. 
  
Tack för att du gör en insats för folkhälsan och spontanidrott i Göteborg. 
  
Med vänliga hälsningar 
 
Styrelse för Tillsammans för Bagaregården 
 


