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Höstmarknadsdagen 
Även i år hade vi tur med vädret. 

Ett stort tack till alla som medverkade på Höstmarknadsdagen med sin närvaro.  
Enskede Värdshus var där som vanligt och serverade god mat.  
Barn och ungdomar hade bakat bullar och kaffe som vi kunde köpa. 
Lars och Elisabeth underhöll med svensk folkmusik. 
Kommersen var mycket livlig. Man kunde fynda allt från vackra glas till leksaksbilar och 
trädgårdsmöbler. 
Höstmarknadsdagen uppskattas  av såväl de boende som besökare.  
Hembygdsföreningen kunde tyvärr inte närvara i år, men vi rekommenderar intresserade  
att besöka deras hemsida www.hembygdsforening.enskede.nu 

---------------------------- 
 

ÅRETS HÖSTMÖTE 
 

Onsdagen 20 november kl 19.00 på Enskede Värdshus 
Vi bjuds på kaffe och kakbuffé. 
Det finns en hel del intressanta punkter vi kommer att ta upp 
Har ni idéer om förändringar/förbättringar. 
Välkommen. 
 

Nya trafikregler har införts i vårt område 
Vi har fått nya parkeringsbestämmelser på Enskedefältet.  
Hur har vi påverkats av dessa ? 
 

Avloppssystemet 
Föreningen har tagit kontakt med STH Vatten för att sätta sig in i hur avloppssystemet 
fungerar i vårt område, eftersom några hus drabbats av översvämningar i år 2013. 
 

Framkomlighet på trottoarer 
Många boende har hört av sig och påpekat att vissa häckar är så breda att trottoarerna 
försvinner och man tvingas gå i körbanan.  
Trottoarer bör ha en sådan bredd att en barnvagn eller rullator ledigt kan ta sig fram utan 
besvär.  
 

Inbrott   
Det har varit flera inbrott i området. I en del hus har tjuvarna tagit sig in från övervåningen, 
som sällan är larmade. 

            Vänd --- >> 
 
 



 
Ny parkplan 
Inventering pågår av stadsdelens park- och grönytor.  
15 januari 2014 kommer Stadsdelsförvaltningen 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. 
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