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Medlemmar som har anmält e‐postadress
kommer a få tätare meddelanden om
föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina
grannar om möjligheten ll kommunika on via
Internet.

Loppmarknaden i båtparken
Söndagen den 15 september är det vår loppmarknad i
båtparken/Lagmansparken! Den börjar klockan 12 och slutar klockan
15, det finns servering med korv och fika, det finns lekredskap förstås.
Anmäl dig ll loppis@skarpnack.org du som vill rensa vind och källare
och göra plats för nya fynd. En plats kostar 50 kronor, och vill du hyra
e bord kostar det 50 kronor y erligare. Kom och sälj!!!
Bagisskogen
"Bagisskogen" har blivit katalysatorn för NIMBY:s och YIMBY:s. En
konflikt mellan dem som vill bevara landet i stan, de som vill ha bostad
nu och de som vill ha minskad trafik och de som vill ha bä re
framkomlighet.
En sammanfa ning av den samrådsprocess som pågick förra året, och
en färdväg framåt har i e tjänsteutlåtande överlämnats ll
Stadsbyggnadskontoret. De a tjänsteutlåtande (tjänstemanna‐
utlåtande) har redan vållat protester. Läs på Stockholms webb om
stadsbyggnadsprojektet, direktlänk utlåtandet. Dokumentet finns även
a ladda ner på föreningens Facebooksida.
Byggen på gång?
Telia har få avslag på det sökta bygglovet för mobilmast norr om
Nämndemansbacken, vilket närmsta berörda få reda på redan i april.
E av skälen för avslag är a platsen är parkmark. E ersom all mark
som inte är detaljplanelagd är parkmark så måste fram da utbyggnad
av mobiltelefoni ske på existerande tomter.
Förskolan med blivande adress Kanslersvägen 38 fick sin detaljplan
godkänd den 3 april. Den 17 april var man i gång med a riva den
gamla byggnaden. Planhandlingar finns på Stockholms hemsida. Nu ska
det detaljritas och sökas bygglov. Dagiset beräknas stå klart sent 2015.
Ur dsdjur i området!
Igelko ar har varit synliga här och var. De sägs äta mördarsniglar, så
kanske vi ska spara sniglarna åt igelko arna? :) Kör försik gt med bil,
och med cykel e ersom igelko arna inte flyr utan rullar ihop sig!
Naturskyddsföreningen vill a vi rapporterar förekomst av igelko .
Några har gjort så, men gör det du också. Naturskyddsföreningen får
hålla reda på dubbelanmälningar.
Tycker du a det är ont om humlor och bin? Skaﬀa en insektsholk, eller
en bikupa. Det är llåtet a ha bikupa på tomten, så länge det inte blir
sanitär olägenhet.
Vitare Sten
En vacker sommarkväll kunde stenen vitkalkas. Det behövs en strykning
ll, och den får göras när d och väder samspelar ll det bä re.
När stenen vid hållplats Gränsberget få sin oﬃciella skylt meddelas
läsekretsen om de a. Skylten är på gång.
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