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    ** Höstmarknad i Vårflodsparken * *  
            söndagen  den 6 september    
 
 
 

12.00 – 16.00 Marknad med loppis                   
Medtag eget bord. Var ute i god tid för att få bra platser. 
Passa på att sälja ert överskott av prylar och leksaker. 
Trevliga  musikanter kommer att underhålla oss.   
 
 
 

Enskede Värdshus serverar grillade rätter m.m. 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

 

 

     Vänd --- >> 



Häckhöjden 

Häcken i hörnet av en hörntomt bör inte vara högre än 70 cm.  
Det gäller minst 10 m åt varje håll från gatukorsningen eller 5 m vid gång- eller 
cykelbana. 
Vid utfarter mot gata eller trottoar gäller sträckan 2,5 m. 
Riktlinjer finns på  
www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafiksakerhet-
/Hackar-och-buskage/ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Låna möbler från vår föreningsstuga. 
Bokningsfunktionen via vår hemsida, www.enskedefaltet.nu. 
Man måste logga in och registrera sig innan man kan börja boka. 
Detaljerade instruktioner finns på hemsidan. 
De som inte har tillgång till internet, får kontakta någon i styrelsen så hjälper vi till med 
bokningen. 
OBS   Ni som lånar tälten, var noga med att packa tillbaks delarna i förvaringsväskan  
så att det inte fattas delar för kommande låntagare.  

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

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. 

 
 

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: Eva-Katrin Lindman 08-6485174 
 

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

 Hasse Ekström 08-392740 Finska gatan 25 

http://www.enskedefaltet.nu/
http://www.enskedefaltet.nu/

