
FÄLTPOSTEN 
               Enskedefältets husorgan  februari  2017 

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

                              
     ÅRSMÖTE 

DATUM:   Torsdagen 16 mars 2017   kl 19.00   på Enskede Värdshus. 
 
Dagordning: 
1. Årsmötets öppnande             10. Fråga om ansvarsfrihet  för styrelsen 
2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande        11. Fastställanden av arvoden               
3. Fastställande av dagordning            12. Behandling av motioner och förslag 
4. Val av ordförande för årsmötet             13. Val av styrelse 
5. Val av sekreterare för årsmötet             14. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
6. Val av två protokolljusterare för årsmötet     15. Val av valberedning 
7. Fastställande av antalet röstberättigade        16. Fastställande av medlemsavgifter för 2017 
    ( en per hushåll)              17. Budget för 2017 
8. Verksamhetsberättelse samt balans- och       18. Övriga frågor 
    resultaträkning                          19. Avslutning   
9. Revisorernas berättelse     
                     

Vi bjuds på kaffe och kakbuffé.       Varmt välkommen ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bygget vid Bägersta Byväg 
Det har bildats en arbetsgrupp av medlemmar i vår förening. 
Arbetsgruppen har ordnat 2 möten som hållits på Enskede Värdshus  
dit alla boenden på Enskedefältet blivit inbjudna.  
Vi diskuterade Stadsbyggnadsnämndens ritningar med över 600 bostäder. 
Arbetsgruppens motförslag med ca 300 bostäder diskuterades, och en mängd 
synpunkter ventilerades. 
En skrivelse med våra synpunkter ska skickas till politikerna i 
stadsdelsnämnden, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. 
Ytterligare information finns på vår hemsida www.enskedefaltet.nu under 
fliken dokument, samt hos Facebookgruppen Nätverket Enskedefältet NY.  
 
                    Vänd --- >> 

http://www.enskedefaltet.nu/


Medlemskap 
Betala in 150 kr för år 2017 till PG 54856-0  Enskedefältets Trädgårdsstadsförening. 

Viktigt att ni skriver ert Namn och Adress så att registreringen blir korrekt. 

 

             
      

 

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/

