
 

 

Beställ  avfallshämtning  
 

Stockholm Vatten och Avfall 
hyr ut kärl som avser 

trädgårdsavfall. Där kan du  
t ex lägga gräsklipp, löv, 

mindre mängder fallfrukt, 
ogräs, ris och små kvistar. 
Avgiften är 1 125 kronor för 
hämtning varannan vecka 

under perioden april-oktober. 
Sök på nätet efter 

“Trädgårdsavfall Stockholm” 
så hittar du snabbt till rätt 
sida, för information och 

beställning.

Till hushåll i området, Skarpnäck april 2020 

Kära medlemmar och grannar. 

Spridningen av Coronaviruset drabbar som bekant hela samhället. 
Med tanke på myndigheternas restriktioner med syfte att minska 
smittspridningen, är Skarpnäcks Trädgårdsstadsförenings 
Valborgsfest dessvärre inställd i år.

En annorlunda

Hyr föreningens 
kompostkvarn  

 
Föreningen äger 

utrustning som hyrs ut till 
självkostnadspris till 
medlemmar, för egen 

användning inom området. 
Kompostkvarnen flisar enkelt 

ner dina grenar så att de 
snabbare blir till ny jord i 

komposten! 
Pris: 60 kr / dygn. 

För info och bokning: 
skarpnack.org och klicka dig 

vidare till Uthyrning > Bokning

Elda i  trädgården  
 

Under vecka 18, 
Valborgsmässoafton och 
vecka 40, är eldning av 
trädgårdsavfall tillåten.  

Du måste dock se till så att 
dina grannar inte störs och att 

det inte uppstår brandrisk. 
Annan tid gäller normalt 

eldningsförbud. 

Tänk på: 
- Elda inte vid torr  

och blåsig väderlek. 
- Elda bara torrt material. 

- Elda enbart trädgårdsavfall 
(ej målat el tryckimpregnerat 

virke, gummi, plast etc).

D E T  H Ä R  KA N  D U  G Ö RA  M E D  D I T T  R I S :

VA L B O R G

Åk med avfall  till  ÅVC  
 

Du kan lämna trädgårdsavfall 
på Vantörs ÅVC, i Högdalens 
industriområde. Öppettider: 
Måndag-torsdag:  kl 10-20 
Fredag-söndag: kl 09-17 

Notera att ÅVC Trädgård, där 
du tidigare kunnat lämna 

större mängder 
trädgårdsavfall direkt på 

marken, dessvärre är stängd.  
Närmaste plats där du kan 

lämna på marken är  
Lövsta ÅVC.

Tänd en marschall!  
 

Bidra till valborgsstämning i 
kvarteret och tänd en 

marschall på 
Valborgsmässoafton. 

Blir saknaden av festen för 
stor? Grilla marshmallows och 
anordna egen fiskdamm! 😊

Sist men inte minst…  
 

Ta hand om dig, dina nära  
och ha en glad alternativ 

Valborg!  

Hälsningar Styrelsen.

ÖV R I GT :

http://skarpnack.org
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SKARPNÄCKS 
TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING

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 oss 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!   

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.   

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

Öppen Fiber och kabelteve   
Fiberanslutning finns tillgänglig för alla våra 
enskilda villafastigheter. Se Öppen Fiber på 
Internet 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.  
Beställ via info@skarpnack.org  
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Ordförande   
Jan Truedson, Arbetsvägen 5   0760 30 62 95   

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

Ledamöter   
Karin Månsson, Lugna Gatan 20   0709 59 15 56 
Lars Törnros, Häradsdomarvägen 9   08 659 70 07 
Jenny Green, Sockenvägen 549   0702 73 37 72   

Suppleanter   
Christian Roussos, Lagmansvägen 3  0733 02 82 82 
Nina Strömberg Dominkovic, Kanslersv. 20  
Andreas Berg, Trohetsvägen 23 0702 26 32 72   

Materielförvaltare   
Stephan & Margareta Kull, Arbetsv. 9 0700 90 97 05  
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