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               **   ÅRETS HÖSTMÖTE **  

     
 
 
Torsdagen 17 november kl 19.00 på Enskede Värdshus 
Åsa Lund från Färgbutiken gästar oss och berättar om vad man ska tänka på vid 
målning av sitt hus, och vilka kulörer som rekommenderas. Hon tar med sig 
olika färgprover, och svarar gärna på frågor.  
 
Vi tar också upp en diskussion angående Vårflodsparkens nyplanterade träd. 
 
Vi bjuder på kaffe och kaka. 
 

                         Välkommen! 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ny översiktsplan med stadsgator, förtätning mm  
Staden inbjuder invånarna till samråd mellan 10 november-10  januari. 
Den 23-24 november finns dom på Gullmarsplan. 
Passa på att lämna synpunkter. 
 

 

Höstmarknadsdagen blev lyckad 

Solen strålade och kommersen var livlig. 
Leksaker och allehanda prylar bytte ägare. 
Tomas och hans gäng från Enskede Värdshus hade grillen igång. 
 
     
 

 
     Vänd --- >> 



 

Lås fast era stegar 
Flera inbrott har skett under året med hjälp av de boendes stegar. 
Tjuvarna tar sig in på övervåningen där larm ofta saknas. 
Så tänk på att låsa in eller kedja fast era stegar. 

 
Föreningens jordfräs 
Vår jordfräs har inte efterfrågats under hela året. 
Om ingen hör av sig under år 2017, så gör vi oss av med den. 
 
 
 
      

 

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: Lars Engman  08-6004592 
Ledamot: Hadissa Brodin 08-6492203 
Suppleant: Gun Callmer  08-6497727  
Suppleant: Lena Nedin  070-2615119 
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/

