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 Välkommen till                    
 **   HÖSTMÖTE och INFORMATIONSMÖTE   ** 
 **      gällande ny planerad bebyggelse           ** 
 
        Torsdag 23 november kl 18.30-21.30 
Lokal: Lindeskolans matsal, ingång: Huvudéntren 
Adress: Skjulvägen 1/hörnet Palmfältsvägen 
T-banestation Enskede Gård  
 
Enskedefältets Trädgårdsstadsförening och arbetsgruppen 
informerar 
Med anledning av den planerade exploateringen kommer arbetsgruppen att 
presentera vad som har hänt efter den senaste skrivelsen.  
Besiktningsföretaget Enspecta AB är inbjudet och kommer att presentera ett 
upplägg.  
Inbjuden är även Katarina Arenhage, vars hus har drabbats av omfattande 
sättningar till följd av sprängningsarbeten i Årsta, samt utgrävning och 
rördragning genom Vårflodsparken.  
Arbetsgruppen kommer att berätta lite om det kommande samrådet och hur 
man därefter gör juridiska överklaganden för att kunna påverka stadens planer. 
 
Vi hoppas verkligen att ni kommer till mötet och att ni förstår vikten av att 
engagera sig för att vi ska ha en chans att påverka.  
Vi vill betona att vid en exploatering, oavsett omfattning, kommer hela fältet 
att drabbas av exempelvis sättnings-, trafik- och vibrationsproblem. Vi vet att 
leran är som djupast längs med Vårflodparken och att hus i närheten redan har 
drabbats. 
                         Vänd --- >> 



 
OM LOKALEN:  
Lindeskola är en skofri skola, vilket innebär att alla måste bära skoskydd. Vi 
kommer att se till att sådana finns innanför entrén.  
Ingen förtäring kommer att erbjudas. Om ni tar med er något, vänligen tänk på 
att skolan är en nötfri skola. 
Lokalen rymmer max 170 personer, vilket innebär att ni behöver meddela 
styrelsen hur många som kommer. 
 
Anmäl via mail till : wmroase@hotmail.com   eller telefon 08-6492203 
 
Agenda Höstmöte 2017-11-23 
 
1. Information från styrelsen. (5 min) 
 
2. Beslut om Stadgeändringförslag från senaste årsmöte. (5 min) 
 
3. Styrelsen föreslår att årsavgiften höjs från 150 kr till 200 kr. (5 min) 
 
4. Information från arbetsgruppen: 
Kort sammanfattning av vad som har hänt sedan förra mötet 2017-02-22.  
Information om utsänd skrivelse till politiker mm och om svaret vi fick. 
Katarina berättar sin historia om sitt hus samt vad detta lett till. 
Arbetsgruppen behöver förstärkas/nya kompetenser. (35 min) 
 
5. Besiktningsfirman Enspecta AB 
Hur skall vi dokumentera/ säkra våra fastigheter vid ett ev. större bygge som 
kan påverka varje enskild fastighet?  Enspecta AB kommer berätta hur de kan 
hjälpa oss fastighetsägare att dokumentera respektive fastighet. (1 h, 25 min 
presentation och därefter diskussion) 
 
6. Avslutning 
Information om en namninsamling och organisera grupp att ansvara för denna. 
Information om att samrådet för närvarande är planerat att ske under våren 
2018.    (10 min)  
 
7. Ett slutord från Arbetsgruppen. (5 min) 
  
Med vänlig hälsning 
Enskedefältets trädgårdsstadsförening och arbetsgruppen 

mailto:wmroase@hotmail.com

