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Ser nyhetsbrevet kons.gt ut? Läs det i webbläsaren!

Julen 2011

Medlemmar som har anmält e-postadress

kommer a5 få tätare meddelanden om

föreningens verksamhet. Tipsa gärna dina

grannar om möjligheten .ll kommunika.on via

Internet.

Nyårslö�e!

Vi i styrelsen känner a5 vi har för lite informa.on om dig, och från dig

som är medlem. Inför nästa årsmöte (i mars) vill vi därför höra av dig

med dina åsikter och önskemål om vad föreningen ska vara.

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening är en ideell förening med anor från

1927, en .d med e5 annat samhälle och en annan granngemenskap än

den som finns idag. De flesta som bor här är "små"-barnsföräldrar med

bä5re ekonomi än genomsni5et i Stockholm. Området är tomt på

vardagarna och o?a även på helgerna.

Du som känner a5 du orkar med styrelseengagemang är mer än

välkommen a5 ge dig .ll känna! Hör av dej .ll styrelsen. Du som inte

har .d men åsikter, hör av dig du också!

Förskolan längst ner på Kanslersvägen

Förslag på detaljplan för dagiset i kvarteret Borgarståndet finns på

stadsdelsnämnden i Björkhagen, på Tekniska nämndhuset och på

webben. Fram �ll den 23 januari kan man ha synpunkter på förslaget,

an.ngen genom a5 leta reda på länken "lämna synpunkter" på sidan

för planförslaget eller genom a5 skicka snigelpost. Blanke5 finns under

länken här. Diskussion kanske finns på vår Facebooksida.

Föreningen kommer a5 ha synpunkter på trafiken och på tomtens

utbredning i söder.

God Jul och Go# Ny# År!

Enligt tradi.on tänder vi marschaller på jula?on och på nyårsa?on.

Hoppas på en vit helg som ger stämning, annars behövs marschallerna

ännu mer i mörkret!

Lås di5 hus ordentligt om du åker bort och be grannarna hålla ögonen

öppna, tömma din brevlåda och sko5a din infart. E5 larm är en väldigt

bra investering. 

Styrelsen

Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.org,  info@skarpnack.org

Jan Gustavsson,  janne.o.gustavsson@tele2.se

Om ni har synpunkter på de e-postadresser vi använt eller annat av allmän karaktär, var vänlig meddela oss via ovanstående e-postadresser. Svara inte på de5a mejl.
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