
Protokoll fört vid sammanträdet i

klubblokalen tisdagen den 24 sept.

1929.

§ 1.

Föreningens ordförande Kapt. Nordenskjöld, hälsade de när

varande medlemmarna samt de båda representanterna för Stockholms 

stads Idrottsstyrelse, hrr. Mossberg och Eriksson, välkomna.
 § 2.

Upplästes en skrivelse från Stockholms stads Idrottssty

relse innehållande de villkor, på vilka Stockholms Stad vore vill

ig övertaga Tranebergs Idrottspark.

§ 3.

Ingeniör Mossberg framhöll, att han ej kunde tolka arren

dekontraktet mellan Stockholms stads lantegendomsnämnd och Djur

gårdens Idrottsförening å Traneberg å annat sätt än vad i skrivel

sen upplästs; alltså att föreningen ej skulle kunna erhålla någon 

som helst kontant ersättning vid överlåtelse, vare sig nu eller 

1936.
 § 4.

På förfrågan huruvida det vore tänkbart, att föreningen 

skulle kunna erhålla nytt arrende efter 1936, svarade ing. Moss

berg att denna fråga nu vore omöjlig att besvara.
 § 5.

Herr K. Sundholm framhöll, att vid överlåtelse, ersätt

ning borde beräknas, ej blott för byggnader och dylikt, utan även 

för de dryga kostnader, som nedlagts på banor, plan m.m. 
 § 6.

På förfrågan huruvida det vore tänkbart att föreningen, 

sedan förhandlingarna med Stockholms stad avslutats, skulle kunna 

erhålla understöd vid ev. ny framställning därom, för Brommaföre

ningarnas vistande å Traneberg, svarade herr Mossberg, att han 

personligen ej alls hölle detta för otroligt, dock att hans lika

ledes personliga åsikt om det föregående år äskade beloppet var, 

att detta vore för drygt tilltaget.

§ 7.

Herr Gillström framhöll att förutom idrottsföreningarna



i Bromma även skolbarnen i Bromma och på Kungsholmen sommartid 

fritt fått vistas å idrottsplatsen och likaledes fritt fått låna 

och begagna diverse idrottsredskap.
 § 8.

Herr Eriksson framhöll att föreningen kunde göra erinran 

mot idrottsstyrelsens förslag; samt att föreningen, vid ev. fram

ställning om anslag borde i ansökan framhålla bl. a. skolbarnens 

vistande å platsen.
 § 9.

Då ingen vidare hade några förfrågningar att framställa 

till Stockholms stads Idrottsstyrelses representanter, tackade 

herr Nordenskjöld de båda herrarna för deras inlägg, samt ut

tryckte en förhoppning om att röna förståelse för föreningens ställ

ning till Traneberg, såsom föreningens hävdvunna hemvist.

§ 10.

Efter det de delegerade avträtt vidtog sammanträde för 

ställningstagande till förslaget ang. Tranebergs överlåtelse, 

på de av Idrottsstyrelsens representanter framförda villkoren.

§ 11.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sam

manträde .

§ 12.

Till justeringsmän för dagens protokoll utsågos hrr. 

Rönn och Thyreli.

§ 13.

Avslogos enhälligt Stockholms stads förslag till över

låtelse av Traneberg.

§ 14.

Beslöts att föreningen skulle ingå med en skrivelse di

rekt till Stockholms Stads Idrottsstyrelse för att vinna bättre 

villkor för ev. överlåtande.

§ 15.

Tillsattes en kommitté bestående av hrr. Nordenskjöld, 

Rönn, Sandlund, Sundholm och Lindström, för uppsättande och 

avsändande av nämnda skrivelse .



§ 16.

Uppdrogs åt kommittén att själv uppsätta föreningens vill

kor. Bet resultat, som kommittén sedan kommit till med Stockholms 

stad skall sedan underkastas föreningens godkännande.

§ 17.

Som intet vidare förelåg förklarade ordföranden sammanträ

det avslutat.


