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Enskedefältets styrelse jobbar med frågor som berör boende på Enskedefältet. Genom att 

vara medlem kan du komma med förslag som styrelsen ska driva och vara med att 

påverka frågor som berör närområdet. Ju fler vi är som är medlemmar desto starkare blir 

vi i frågor där vi behöver påverka stadsdelsförvaltningen, myndigheter mm. 

Om ni vill bli medlem i vår förening, betala in årsavgiften 150kr på PG  54856-0 och ange 

ert namn och adress.  

Gå gärna in på vår hemsida www.enskedefaltet.nu och se vad vi  jobbar med. 

 
Årsmötet: 
Årsmötet hölls 19 mars på Enskede värdshus. 
Ett 40-tal medlemmar deltog. 
Ämnen som togs upp:  

 Hygienproblem i Vårflodsparken. 

 Trafikregler för hästar. 

 Trafikproblem kring Bägersta Byväg. 

 Oframkomliga trottoarer p.g.a oklippta häckar. 
  

Nya Partytält: 
2 st nya partytält har inhandlats.   
De ska vara lätta att sätta upp och är förpackade i varsin väska.  
Storlek 3x6 meter . De väger 65 kg styck.  
Produktinfo samt länkar till monteringsanvisningar finns på vår hemsida 
www.enskedefaltet.nu 
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Höstmarknadsdag söndagen den   7 SEPTEMBER: 
12.00-16.00 Marknad med LOPPIS 
Medtag eget bord. Var ute i god tid för att få bra platser. 
Dessutom anordnar klass 2B vid Enskedefältets skola  LILLA VÅRFLODSLOPPET för barn.  

 
Samråd om framtidens avloppsrening: 
Stockholm Vatten inbjuder boende i området till samråd angående avloppsreningen i 
Stockholm. 
Bägersta Byväg kommer sannolikt att beröras av ombyggnationen. 
För mer information inbjuds allmänheten till samråd vid 4 tillfällen. 
t.ex Torsdag 8 maj i Årsta Folkets Hus kl 18.30  
Mer information finns på www.stockholmvatten.se/framtidensavloppsrening 
    

Övergångsställe Bägersta Byväg 
Ett provisoriskt/tillfälligt övergångsställe planeras  under den tid skolbarackerna är placerade 
bredvid rackethallen. Föreningen kommer att jobba för att det ska bli permanent.  
 

Vimpel till flaggstången 
Vimpel är inhandlad enligt förslag från en av våra medlemmar.  
Den hissas upp i flaggstången vid Enskede Värdshus.  

 
 

Föreningens  jordfräs  och vertikalskärare 
kan hyras till låg kostnad. 
 
Redskap: Hasse Ekström 08-392740  Finska gatan 25 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar. 
 

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

http://www.stockholmvatten.se/framtidensavloppsrening

