GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Till hushåll i Skarpnäcks Trädgårdsstad, december 2019
Skarpnäcks Trädgårdsstadsförenings 92:a 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 nyårsafton. Gör det gärna åt din bortresta granne också!
Sedan 1927 har Trädgårdsstadsföreningen verkat för områdets boende, först som
ekonomisk förening och nu som ideell förening. I dag är föreningens viktigaste uppgift att
tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen som boende i området samt att hyra ut
byggställningar, trädgårdsredskap och materiel till medlemmarnas trädgårdsfester.
Den sociala verksamheten består av valborgsmässofirande på våren och loppis på hösten.
I samband med föreningens årsmöten, som hålls i lokaler i området, bjuder vi på
intressanta presentationer eller kulturella aktiviteter kopplade till området eller föreningen.
Trädgårdsstadsföreningen blir vad medlemmarna gör den till,
så välkommen att vara delaktig i det vi gör,
för att på bästa sätt kunna påverka vad som händer i ditt närområde!

Vill du vara med i Skarpnäcks kanske trevligaste styrelse?
Valberedningen ligger i startgroparna för nästa års insats, som kulminerar på årsmötet i
mars. Arbetet i styrelsen kännetecknas av en gemensam vilja till lagom förändring i takt
med tiden och bevarande av områdets traditioner och historia. Ingen tidigare erfarenhet av
styrelsearbete krävs, det finns det gott om redan, idéer får vi däremot aldrig nog av!
För frågor, funderingar eller intresseanmälan:
Hör av dig till Valberedningens ordförande
Janne Gustavsson; 070 - 79 78 644

God jul önskar styrelsen

INFORMATION
JULEN 2019
Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening är en ideell
intresseorganisation för boende i Skarpnäcks
Trädgårdsstad. Föreningen bevakar
utvecklingen i området: vi har kontakt med
Stockholms centrala förvaltningar och
stadsdelsförvaltningen, hyr ut byggställningar,
partytält med möbler och annan utrustning.
Föreningen anordnar Valborgsfirande och
loppmarknad.
Vår hemsida
Besök gärna föreningens hemsida
www.skarpnack.org. Där kan du läsa om allt
som händer i området, se bilder och annat
material om vårt områdes historia, länkar till
myndigheter och bygglovsregler samt allt
materiel vi hyr ut till medlemmarna.
Föreningens nyhetsbrev via e-post
Håll dig uppdaterad kring allt som händer i vårt
område. Anmäl dig till nyhetsbrevet via webben
eller kontakta info@skarpnack.org så lägger vi
till dig i sändlistan. Meddela gärna om du
nyligen har bytt mejladress.
Facebookgrupp
Vi har en populär Facebookgrupp som styrs helt
av gruppens engagemang:
Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening.
Välkommen att gå med där!

Öppen Fiber och kabelteve
Fiberanslutning finns tillgänglig för alla våra
enskilda villafastigheter. Se oppenfiber.se för
anslutning och leverantörer av innehåll. Har du
frågor om det gamla kabeltevenätet så finns det
information på föreningens hemsida.
Bli medlem i föreningen!
Vi har god täckning i området och är alltid glada
för nya medlemmar. Om ditt grannhus bytt ägare
får du gärna tipsa dem om
Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening.
Medlemsavgiften är 100 kr
per år per hushåll.
Är du intresserad av områdets
historia kan du köpa vår
80-årsskrift, 40 kr för
medlemmar, 50 kr för övriga.

Styrelse 2019
Ordförande
Jan Truedson, Arbetsvägen 5

0760 30 62 95

Kassör
Mina Langendahl, G:a Tyresövägen 399 0708 58 93 00

Uthyrningsmateriel
Vi har byggställningar, inomhusställning,
trappstege, multistege, fönsterparaplyer och
tapetbord för dig som renoverar. Om du ska ha
fest hemma så kan du hyra partytält, bord och
stolar, barbord, induktionsplattor, stora termosar
och belysning till förmånliga priser. För både
inomhus- och utomhusfest.

Ledamöter
Karin Månsson, Lugna Gatan 20
Lars Törnros, Häradsdomarvägen 9
Ingvar Andersson, Kanslersvägen 14

0709 59 15 56
08 659 70 07
0720 45 68 91

Suppleanter
Christian Roussos, Lagmansvägen 3
Jenny Green, Sockenvägen 549

0733 02 82 82
0702 73 37 72

Ombyggnadsplaner?
På hemsidan finns tips och länkar inför om- och
tillbyggnation av hus i vårt område.
I vår 80-årsskrift finns inspiration.

Materielförvaltare
Stephan & Margareta Kull, Arbetsvägen 9 0700 90 97 05
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