Nytt från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

1 av 1

http://www.skarpnack.org/nyhetsmail/okt_13_2_w.html

Oktober 2013 (2)
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.

Träﬀa poli ker och diskutera trafik!
Sockenvägen har sedan början av 1950‐talet ha mer trafik än som
varit avse och som den är byggd för. Även gamla Tyresövägen
trafikeras mer än man kunde drömma om på 1920‐talet.
Med anledning av utbyggnadsplanerna för Bagarmossen har vi försökt
få ll en diskussion med poli kerna, vilket nu krönts med viss
framgång. Lördagen den 9 november har e par poli ker från
Stadsdelsnämnden lovat a komma ll det hårdast trafikerade
avsni et av Sockenvägen för a prata med oss som bor i området.
Det blir llfälle a tala om fram da kommunika on med e
expanderande Bagarmossen, men även a framföra önskemål om hur
dagens situa on skulle kunna förbä ras. Håll utkik e er närmare
detaljer i e‐posten och på hemsidan och på Facebook.
Öppen Fiber kommer närmare
Du som bor området som gränsar ll Kyrkogårdsvägen och du som bor i
kvarteren kring Länsmansvägen kommer innan årsski et a bli
erbjuden Öppen Fiber genom Telia.
Sekreterarbackens gruppfas gheter har få e erbjudande om fibernät
som diskuteras och vi hoppas a även Nämndemansbackens olika
föreningar ska kunna få göra en skarp intresseanmälan i när d.
Återvinning försvunnen för all d?
Förpacknings‐ och Tidnings‐Insamlingens (FTI) förpacknings‐
återvinningssta on som funnits på Nämndemansbacken är borta. Till
allas förvåning och mångas besvikelse.
Anledningen är a sta onen stod på platsen med llfälligt bygglov som
inte får förnyas när det gick ut. FTI har stora problem med sta onerna i
Stockholm. Kommunen vill ha nära ll sta onerna, men har inga
platser a anvisa. A göra om detaljplanen på denna plats ll yta för
"sopsta on" kan ta åratal av överklaganden.
Närmaste alterna v är vid Hemköp i Sköndal och vid "Konsum" Gamla
Tyresövägen. De containrarna har lov a stå på platserna i tre år
y erligare, ll 2016. Ifall det inte går a få fram alterna va platser så
kommer även de a försvinna.
Nollenergirenoveringen
I förra nyhetsbrevet angavs fel gatunummer ll det hus på
Länsmansvägen som håller på a få en y errock mot vinterns kyla. Det
är e 1940‐talshus som ligger på nummer 32, med ryggen mot
Ätravägen.
Gå förbi och läs av QR‐koden utanför huset så kommer du direkt in på
renZeros pilotprojekt på webben.
Från Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening www.skarpnack.org, info@skarpnack.org, Facebook
Jan Gustavsson, janne.o.gustavsson@tele2.se
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