
FÄLTPOSTEN 
         Enskedefältets husorgan  april  2015 

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

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

Årsmötet: 
Årsmötet hölls 25/3 på Enskede värdshus. 
Vi avtackade Karin Oknemark och välkomnar Eva-Katrin Lindman som ny styrelseledamot. 
Vi diskuterade  trafikproblem och byggplaner mm. 

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

PÅMINNELSE 
Ni som ännu inte betalt in er medlemsavgift  på 150 kr kan göra det PG  54856-0. 
Glöm inte ange ert namn och er adress.  

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

Mingelbord 
Vi har inhandlat 3 st mingelbord som medlemmar nu kan boka på vår hemsida. 
Höjden är 110 cm, och bordskivans bredd 80 cm 

 

 

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

Renovering av vatten- och avloppsledning Livlandsg - Ålandsv 
På grund av brister i befintligt ledningssystem kommer renoveringsarbeten  att pågå mellan  
V 17 och V 30, på sträckan Ålandsvägen  15-19 och Livlandsgatan 160 och fram till Wormsövägen. 
Den befintliga ledningen är en s.k kombinerad ledning, som leder både avloppsvatten från 
fastigheterna, och dagvatten (regn o smältvatten). Den har varit av mindre dimension än ritningarna 
visat, vilket kanske kan förklara översvämningsproblematiken i området.  
Fastigheter som idag anslutit takvatten till den gamla ledningen kommer att kunna ansluta till ny 
dagvattenledning via ny dagvattenservis.  

Mycket begränsad framkomlighet. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Höstmarknadsdag söndagen den   6 SEPTEMBER: 
12.00-16.00 Marknad med LOPPIS 
Medtag eget bord. Var ute i god tid för att få bra platser. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
            Vänd --- >> 
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Grannsamverkan 
 
En eller två kontaktmän utses för cirka 10-15 hushåll och upprättar en deltagarlista över sitt område.  
En kontaktman fungerar som en länk mellan de boende och huvudkontaktmannen. 
Huvudkontaktmannen håller kontakt med polisen. 
Mer information finns på vår hemsida www.enskedefaltet.nu 

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

Enskedeföretagare träffas på Enskede Värdshus den 19 maj 
 
Ett antal tisdagar under året kan du som är företagare i Enskede med omnejd nätverka med andra 
företagare på Enskede värdshus. Nästa tillfälle är den  19 maj. 
Du får kort berätta om ditt företag och gärna vad du önskar att de andra ska hjälpa dig med för 
specifika kontakter .  T.ex. en specifik bransch där du söker kunder eller en samarbetspartner, kanske 
ett specifikt företag du skulle vilja komma in på. Alla har 1-3 minuter var för sin presentation. 
 
Mötet börjar kl.08.30 och håller på till 09.30, så kom i god tid innan så du hinner ta för dig av 
värdshusets härliga frukostbuffé.  
Då hinner du också mingla med enskedeföretagare både före och efter mötet.  
Betalning sker på plats, endast 125:- inkl moms för möte och frukost.   
       
Du anmäler dig till Louise Myrén på louise.myren@dmcombi.com och du är välkommen att ringa om 
du vill ställa frågor på 070-710 40 08. 
Välkommen önskar Tomas Strandberg på Enskede värdshus!   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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.  
Medlemmar kan låna möbler från vår föreningsstuga genom att logga in och registrera sig.  De 
som inte har tillgång till internet, får kontakta någon i styrelsen så hjälper vi till med bokningen. 
 
 

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 har ingen nyckel till föreningsstugan 
Suppleant: Hadissa Brodin 08-6492203 
Suppleant: Eva-Katrin Lindman 08-6485174 

 
Redskap: Föreningens jordfräs  och vertikalskärare kan hyras till låg kostnad av: 

 Hasse Ekström 08-392740 Finska gatan 25 
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