
Skarpnäcks Trädgårdsstadsförenings 87:e verksamhetsår går mot sitt slut och styrelsen 
önskar alla en trevlig jul- och nyårshelg! Vi hoppas att många följer områdets mångåriga sed 
att tända marschaller på julafton och på nyårsafton.

Sedan 1927 har Trädgårdsstadsföreningen verkat för områdets boende, först som 
ekonomisk förening och nu som ideell förening. I dag är föreningens viktigaste uppgift 
att företräda områdets intressen mot myndigheterna samt att hyra ut byggställningar, 
trädgårdsmateriel och partytält till medlemmarna. Den sociala verksamheten består av 
valborgsmässofirande på våren och loppis på hösten. Årsmötet försöker vi få till en trevlig 
och nyttig samvaro.

Trädgårdsstadsföreningen blir aldrig mer än det medlemmarna gör den till, så det 
bästa sättet att påverka vad som händer i din omgivning är att bli delaktig i föreningens 
verksamhet!

Styrelsen
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God Jul & 
Gott Nytt År!

Till hushåll i området



Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening försöker att hålla reda 
på vad som händer i området: nya verksamheter öppnar, 
festivaler och aktiviteter anordnas, det byggs, förändring-

ar sker i trafikmiljön, snöröjning och sophämtning diskuteras. 
Gå med i föreningen och ta del av informationen via nyhets-
brev och vår Facebookgrupp så får du reda på vad som är på 
gång. Medlemskap kostar bara 75 kronor om året!

Lär dig om områdets historia
När föreningen firade 80 år tog vi fram en skrift 
med historier och bilder från vårt område, från 
1927 till 2007. Köp den för 40 kr (medlem) el-
ler 50 kr (icke-medlem).

Information via e-post
Vårt nyhetsbrev skickas per e-post till medlem-
mar i föreningen. Skicka din e-postadress till 
info@skarpnack.org så lägger vi till dig i sänd-
listan. Meddela om du har bytt adress nyligen.

Hemsidan och Facebook
Besök gärna vår hemsida www.skarpnack.org. Där finns ett 
stort material om vårt områdes historia, länkar till myndighe-
ter och bygglovsregler samt allt materiel vi hyr ut till medlem-
marna. Vi har en populär Facebookgrupp som styrs helt av 
gruppens engagemang. 

Uthyrningsmateriel
Högsäsongen för uthyrning av ställningar och partytält är över. 
Men vi har inomhusställning, multistege och tapetbord för 
dig som renoverar inomhus. Ställningen är t.ex. lämplig att 
använda i trappan! Om du ska ha nyårsfest hemma så kan du 
hyra bord och stolar, och det finns induktionsplattor och stora 
termosar.

Ombyggnadsplaner?
Vi får förfrågningar angående hur man ska bygga till och bygga 
om. På hemsidan finns tips och länkar och i vår 80-årsskrift 
finns inspiration. Du kan också fråga dina grannar via Face-
bookgruppen.

Öppen Fiber och kabelteve
Fiberanslutning finns nu tillgänglig för alla våra enskilda vil-
lafastigheter. Se Öppen Fiber© på Internet för anslutning och 
leverantörer av innehåll.

Du som har slutat eller tänker sluta använda den analoga 
kabeltevesignal som finns till en del fastigheter får inte ta 
bort kabel eller annan utrustning. De abonnenter som ligger 
efter dig i kedjan har rätt till sin signal. BCS äger kablarna och 

förstärkarstationerna. All åverkan på detta leder sannolikt till 
skadestånd, så klipp inte några kablar eller ström till eventuell 
förstärkare, även om du inte har ett abonnemang!

Du som säljer ditt hus är skyldig att upplysa om nätet, som 
övergår i den nya ägarens vård. Ifall det inte sker kan du bli 
skadeståndsskyldig och/eller vara tvungen att betala borttag-
ning av kablarna på fastigheten.

Sophämtningsregler
Reglerna för hämtning av avfall från villafastigheter är samma i 
hela Stockholm. De innebär att avfallskärlet ska hämtas innan-
för tomtgränsen och ställas tillbaks av hämtningspersonalen. 
Tunnan ska inte ställas ut på gatan! Tunnan får inte stän-
digt stå utanför tomten. Brister i sophämtningen anmäls till 
Stockholms stad, telefon 08-508 465 40, eller på Stockholms 
hemsida. Att ge återkoppling till staden är det enda som kan 
förbättra servicen!

Kommunen meddelar vilka tömningstider som gäller under 
helgerna.

OBS att gruppbebyggelserna har egna regler.

Parkering och snöröjning
I vårt område råder PYTT (parkering i ytterstaden). På den sida 
där trottoar och belysning finns är det året om ständigt parke-
ringsförbud! På den andra sidan är det parkering förbjuden på 
dagtid en dag i veckan under vinterperioden. Resten av året 
får man här parkera sju dagar i rad. Dessa regler är till för att 
snöröjningen ska kunna skötas bättre och med färre skador på 
parkerade bilar.

God helg önskar styrelsen
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