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Läget 2/5 enligt Mikael Lindberg på 
Utbildningsförvaltningen:
Pågående utredningar är: Yttre el, VA, geoteknik, 
trafik, brand, för bägge uppställningarna.  
Avseende Rackethallen så har även akustiker 
involverats samt att Geotekniken skall komplet- 
teras med provtagning avseende markföroreningar.
På bägge platserna pågår även ett gransknings-
förfarande med skolan samt arkitekt och modul- 
leverantör. Kvarstående punkt är tillgänglighets-
frågan, vilken kommer att påbörjas inom kort. 
Bygglov är inskickat för båda platserna.

SKOL- 
EVAKUERINGEN
      

Viktiga frågor        

Översvämning 
Ålandsvägen/
Livlandsgatan 
Den 15 april inträffade översvämningar av 
flera  källare på fastigheter i vårt område.  
Den 1 maj upptäcktes en  läcka på färsk-
vattenledningen till Enskedefältets skola  
vid Hemskogsparken 
Vi avser att under maj inlämna skrivelse till 
Stadsdelsförvaltningen och Stockholm Vatten  
angående översvämningsrisker i vårt område.
Vi vill ha full insyn i skicket på ledningssystemet,  
kapacitet, samt hur det  kommer att påverkas av
alla nya bostadsområden och byggnationer 
i vår närhet. Vid vilka mätbara registrerade 
nederbördsmängder upphör kommunens ansvar.
Hur påverkas kapaciteten i avloppssystemet, 
och råttbeståndet,  av att man tillåter 
matavfallskvarnar i vår kommun.
 

Vi har kontaktat trafikkontoret för att åtgärda 
placeringen av skylten. Den är så illa placerad  
att plogning av gångväg och övergångsställe  
ej varit möjlig. 

Övergångs-
stället vid 
Ålandsvägen

Årsmötet hölls 21/3 på Enskede värdshus.
Det var ett livligt och välbesökt möte.
Mikael Lindberg från Utbildnings-
förvaltningen informerade och svarade  
på frågor. Nya styrelsemedlemmar valdes
Vi diskuterade trafikproblem, snöröjning 
och byggplaner.

LIVLIGT 
ÅRSMÖTE

Inventering pågår av stadsdelens park- och 
grönytor. Under hösten kommer Stadsdels-
förvaltningen att hålla ett öppet möte där 
allmänheten får tycka till. För att säkerställa  
att inga ytor blir felklassade i framtiden, bör  
vi vara där och framföra vår åsikt.

Ny parkplan
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Vi har hämtat följande information från 
Smittskyddsinstitutets hemsida:
Stelkramp är nu för tiden en sällsynt diagnos. 
Under de senaste 10 åren har 8 fall rapporterats 
i Sverige. Samtliga har varit  ovaccinerade eller 
ofullständigt vaccinerade personer över 70 år.
Nästan undantagslöst hade de smittats via 
sårskador i samband med trädgårdsarbete.
Stelkrampsbakterier går aldrig att utrota, då 
bakterien normalt finns i jord (både utomhusjord 
och i krukväxtjord) och i tarmen hos många djur. 
Ett effektivt vaccin finns och ingår i det allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn. Äldre personer 
bör se över sitt vaccinationsskydd. Statistik 
samt mer information finns på http://www.
smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/stelkramp/

STELKRAMP
      

Viktiga frågor        

Datum kommer efter sommaren.  
Har ni förslag eller önskemål om aktiviteter,  
hör av er till någon i styrelsen. 

Höstfest i parken 

Styrelsen:
Ordförande: Rolf Åsenius  08-6492203 
Kassör: Gunvor Adolfsson 08-899574
Sekreterare: Tommy Odell  08-6001966
Ledamot: Lena Nedin  070-2615119
Ledamot: Lars Engman  08-6004592
Suppleant: Gun Callmer  08-6497727
Suppleant: Hadissa Brodin  08-6492203
Suppleant: Karin Oknemark  08-396464

GLOBEN

Det firar vi med ett kanonerbjudande för er
boende på Enskedefältet! 

Just nu har vi ett specialerbjudande värt upp till 
10 000 kronor. När du låter oss sälja din bostad får du:
stylingkonsultation och flyttstädning kostnadsfritt! 

Vi hittar den bästa köparen till din bostad. Förutom den 
bredaste marknadsföringen lokalt annonserar vi även din
bostad i över 80 länder. Detta gör att vi når fler spekulanter 
än någon annan mäklare.

Välkommen att kontakta oss redan idag för ett 
förutsättningslöst samtal om hur vi kan lyfta din bostad till 
oanade höjder. Erbjudandet gäller fram till 31 augusti 2013. 

fyller 40 år!

Arenavägen 29
www.remax-globen.seRing oss på 08-556 139 90

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar!

P.S. Tänk på att inbrottsrisken ökar under semestertider. 
Hjälp era grannar. Håll ögonen öppna!


