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Medlemmar som har anmält e-postadress
kommer att få tätare meddelanden om
föreningens verksamhet. Tipsa gärna grannar
om möjligheten till kommunikation via
Internet.

Från årsmötet
Föreningens årsmöte på Sockenstugan var förhållandevis
välbesökt. Protokollet från mötet ligger på vår websida. Där
finns även verksamhetsplanen så att du kan se vad styrelsen
planerar att orka med detta år.
Styrelsen ser väldigt gärna en föryngring bland dem som
engagerar sig i området. Du som har en granne som verkar
kunna hugga i med styrelsearbete eller som valberedning,
tipsa oss.
Även du som inte själv vill engagera dig i får komma med
tips om vad föreningen skulle kunna göra för området.
Utomhusmiljön
Parkförvaltningen är bra att ha att göra med. Vi får gehör för
våra synpunkter och just nu håller man på att succesivt
snygga till de små parkerna som finns i området. Parkerna
kan användas för grannskapsfester och lämpar sig utmärkt
för boulespel. Föreningen har en uppsättning bouleklot!
Planteringen mellan husen och gatan är kommunens och
måste återställas efter grunddräneringsarbete. Se på vår
hemsida vad som gäller när man ska gräva runt grunden.

Eldning på tomten
I Stockholm är det generellt eldningsförbud, främst av
hänsyn till allergiker. Under två veckor får man dock elda
trädgårdsavfall på sin tomt. På våren är det vecka 18, dvs
andra till åttonde maj. Stockholms eldningsbestämmelser.
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Ny exploatering
Vid kanslersvägen södra ände planeras för ett
omsorgsboende, på platsen för ett nedlagt daghem. Det är
utlagt som ett enskilt planärende så det är endast de närmast
berörda grannarna som har "rätt" att ha synpunkter, trots att
man ändrar detaljplanen från park till tomtmark.
Ärendet är i startskede och finns på Stockholms hemsida,
diarie-nr 2007-36258.

Ska du renovera?
På föreningens hemsida finns goda råd om vad som gäller
vid ombyggnad. Dels bygglovsbestämmelser, dels vad du
bör ta hänsyn till för att inte förvanska arkitekturen.
Föreningen planerar att samla genuina byggnadsdetaljer på
hemsidan. Ifall du bor i ett hus med ursprungliga detaljer
utomhus eller inomhus och tillåter att vi fotograferar så
kontakta styrelsen! Eller du kanske har ritningar?

Områdets historia
Det finns ett stort intresse för att veta mer om Skarpnäcks
Trädgårdsstad och Pungpinan, det vet vi. Föreningen är
intresserad av att komma i kontakt med er som har något att
berätta om området och som har gamla foton. Kontakta
gärna era äldre grannar som inte har Internet och be dem
kontakta styrelsen. Det finns oupptäckta skatter där ute!
I vår 80-årsbroschyr finns områdets historia samlad. Om du
inte redan har den så köp den för 40 kr för medlemmar. På
hemsidan finns kompletterande material.
Soporna
Sophämtningsbestämmelserna för vårt område finns på
föreningens hemsida. Brister i hämtningen ska alltid
anmälas till Stockholms stad.

Trafikfrågorna
Biltrafiken i området har varit ett debattämne sedan
1950-talet. År 1991 beslöt Stockholms stadsfullmäktige att
Skarpnäcksleden från Nytorps gärde till Tyresövägen,
bakom Bagarmossen, inte skulle byggas och Sockenvägen
är således den enda tillfarten till Bagarmossen.
All trafikbelastning i området beror på denna undermåliga
lösning. Så länge politikerna inte tar tag i problemet
kommer vi att vara tvungna att acceptera situationen.
Styrelsen tänker aktivera frågan under året.
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Facebook och hemsidan
Facebookgruppen Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening är en
öppen grupp. Vi lägger ut aktualiteter och ger utrymme för
diskussioner. Titta in!
På vår hemsida finns bland annat uthyrningsmaterielen
listad.
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.org
Jan Gustavsson, janne.o.gustavsson@tele2.se
Anders Wennersten, anders.wennersten@bonetmail.com
Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, vv meddela oss via vändande mail.
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