C/o Gnesta, är en partipolitiskt obunden ideell förening som företräder den geografiska platsen
Gnesta och jobbar för utveckling inom olika områden. Vi samarbetar med näringsliv, föreningar,
studieförbund och Gnesta kommun.
Verksamhetsberättelse för föreningen c/o Gnesta
Verksamhetsåret 12-05-25 – 13-05-25
Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
• Kassör: Lars von Stockenström
• Sekreterare: Anna Sandklef
• Övriga ledamöter: Johan Dengg, Anne Wallén, Kim Jarl, Kerstin Pettersson, Mikael Sälg,
Nils-Erik Selin, Johan Rocklind och Ann-Sofie Lifvenhage
Styrelsen hade 7 sammanträden under perioden.
Viktiga händelser under året
- Broschyren som beskriver föreningens mål och syfte samt ursprung togs fram. Den
delades ut till alla sommarstugeägare och alla fasta hushåll i Gnesta kommun under
sommaren 2012.
- Hemsidan www.careofgnesta.se i Wordpress har uppdaterats och arbetats med.
- Från midsommar och fram t om början av september så placerade föreningen ut två
konstgjorda palmer på Västra Storgatan framför Auktionisten. Dagen före midsommar
delade vi också ut broschyren till förbipasserande. Palmerna fick en del uppmärksamhet i
sociala medier och krönikor.
- Planering för att utöka antalet medlemmar fortsatte.
- Gnesta Gröna Marknad i september tillsammans med Gnesta lanthandel genomfördes
och blev en succé. Vädret strålande och 47 marknadsstånd och massor med besökare.
- Julmarknaden 2012 deltog föreningen med en aktivitet för fritidsbarnen i kommunen att
klä granar i återvunnen juldekoration. Tre fritidsklasser deltog och dessa granar stod ute
för uppvisning julmarknad och hela jul- och nyårshelgen.
- 4 februari 2013 hade vi ett uppstartsmöte där drygt 70 personer, både privatpersoner och
representanter från olika föreningar deltog tillsammans med styrelsen och Sissela Kyle.
Sissela roade oss och alla mötesdeltagare jobbade fram i workshopsform en mängd olika
tänkbara aktiviteter. Dessa blev en lång lista som styrelsen kategoriserade och plockade
fram det som är mest lämpat för föreningen att jobba vidare med.
- Ur mötet den 4 februari blev en arbetsgrupp om ca 15-20 personer som jobbade vidare
med de konkreta förslagen kring; Gnesta marknad, Gnesta gröna marknad, fontän i
Frösjön, skyttesimulator, invigning Natenbadet och cykeltävling Kyrksjön mm. Gruppen
har under våren träffats 3 gånger.
Verksamheten i siffror
Under perioden hade:
• Föreningen hade 47 betalande medlemmar, alla från Gnesta gröna marknad.
• Omsatte föreningen 4700 kr
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