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KALLELSE TILL HÖSTMÖTE
OCH INFORMATIONSMÖTE

FÖR GRANNSAMVERKARE OCH KVARTERSVÄRDAR

I Serbiskortodoxa kyrkans samlingssal Torsdag 15 november kl. 19.00

Kaffe serveras från 18.30 jämte en enklare smörgåsbuffé
På agendan:
•
•
•

Haiku

Fastställande av medlemsavgift och budget för nästa år
Fastställande av stadgeändringar tagna på årsmötet 2007
Genomgång och diskussion om arbetsuppgifter för
grannsamverkare och kvartersvärdar

okt 2007

Fåglarna har flytt
kvar är katten i mitt hus
längtar efter vår

2 Palmeska villastaden 100 år

Lördagen den 11 augusti firades 100-årsjubileumet av
den palmeska villastaden. Ett tjugotal grannar hade
samlats till knytkalas i familjens Winsnes lummiga
trädgård, Lindevägen 9, för att njuta av den vackra miljön och utbringa en skål för dubbelvillorna.
Firandet kröntes av makarnas Winsnes magnifika tårta
som bakats till hundraåringens ära.

Villastaden byggdes alltså redan 1907 och representerar den äldsta villabebyggelsen i Enskede. Det var den
privata exploatören Lennart Palme som på friköpta
tomter – innan tomträtten infördes – uppförde villorna
efter ritningar av Rudolf Arborelius. Inspirationen till
husens utformning hämtades från amerikanskt småhusbyggande. Ekonomiskt blev dock området inte någon
större succé på grund av stora sprängnings- och transportkostnader som bidrog till ett högt pris. Som exempel kan nämnas att Lindevägen 11 såldes för 8.304,30
kronor den 1 juli 1907. I dagens penningvärde motsvarar det cirka 321.134, 92 kronor. Det kan jämföras med
marknadsvärdet i dag som ligger någonstans kring 5,6
miljoner kronor.
Gunilla Gröndahl Tyllström

Brödbutiker i vårt närområde
Vi som bor i Enskede gård och behöver köpa bröd,
har två brödbutiker att välja på:
Brödbutiken i Enskede Gårds gymnasium
och Gateaux på Enskedevägen.
Enskede Gårds Hantverksgymnasium har
många olika yrkeslinjer, bl.a. för blivande
bagare.Allmänheten
kan köpa övningsbröd
som är av högsta klass
och ändå billigt. När
man äter brödet märker man att även läraren är inblandad…..
Det finns både matbröd, kaffebröd och tårtor. Vissa
tider kan man köpa brödet extra billigt (sätt anm:
butiken är endast öppen under skol/terminstid).

Gateaux är en exklusiv butik av mästarklass. Man
bakar sitt bröd på vårt slakthusområde. Gateaux
har fått fin placering i svenska mästerskapet Årets
Konditor. Tävlingen har ordnats varje år sedan 1988
och avgörs i samband med Chokladfestivalen på
Nordiska museet. Bröd är nog vår viktigaste basföda. Vi bör inte glömma det, trots frestelserna grillat
kött och fisk.
Bengt Springfeldt
(brödälskare och svärson till en bagarmästare)

Vart vänder jag mig vid felanmälan?
Stockholm stads Driftcentral tar emot felanmälningar
som rör gator och torg. Varje år registreras och åtgärdas ca 120 000 ärenden. Driftcentalen lämnar dessutom
upplysningar om taxor, parkeringsavgifter, evenemang
med mera. Gör din felanmälan dygnet runt - året runt
på 08 – 651 00 00. Det här kan du felanmäla:
• belysning
• gaturenhållning
• snöröjning
• trafiksignaler och trafikmärken
• skador på gator och vägar
• offentliga toaletter,
• klotter

• skadedjur
• omhändertagande av skadade djur
• skadade träd och planteringar
• parkeringsautomater
• hissar och rulltappor
• översvämningar
Alla felanmälningar distribueras omedelbart till entreprenörer.Gäller din felanmälan en återvinningsstation kontaktar du Förpacknings- och Tidningsinsamlingen FTI via 0200-88 03 11 eller e-post
stockholm@ftiab.se
Har du synpunkter på din sophämtning ringer du
08 – 508 465 40.

Ordföranden har ordet
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På bara ett par veckor har hösten kommit på allvar, det är intressant att se medan löven
gulnat och börjat falla ner hos björkar och lönnar är fortfarande alm och lind helt gröna.
Gröna var också en gång i tiden parkbänkarna i Lindeparken, numera är de fullständigt
nerklottrade. Har ringt om detta samt även om skadorna på gräs ytorna vid bl.a. Dammtrappsgatan och Odelbergsvägen men inget har hänt. Om vi är flera som stöter på om detta
kanske nåt händer. Ring 508 140 00 eller e-posta via hemsidan www.stockholm.se.
I en annan park, Enskede Gårds parken, började för några helger sedan en vandring i området under ledning av Nils Erik Landell. Du kan läsa mer om det i en artikel i detta nummer av tidningen.
När Nils Erik senare kom för att lämna en bok jag beställt om Linné berättade han att vi var fler från föreningen som vandrat med honom än vad ABF brukar lyckas få ihop!
På hösten har vi också vårt traditionella höstmöte där bl.a. budgeten för nästa år ska fastställas. I år vill vi
utöka mötet med att bjuda in samtliga kvartervärdar och grannsamverkare för att bestämma hur detta ska
organiseras framöver. Totalt finns det 38 st. som gör ett viktigt arbete i vårt område, frågan är om vi kan effektivisera arbetet? Det behöver också upprättas en lista på vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Hursomhelst
varmt välkomna den 15 November, se inbjudan på första sidan.
Slutligen verkar det som huspriserna i vårt område fortsätter att
stiga. På www.maklarstatistik.se kan man se följande nyckeltal
för Stockholms Stad; prisstegring senaste 12 månaderna 24%,
medelpris per kvm 36.798 kr, k/t tal dvs. köpeskilling i förhållande till taxeringsvärde 2,02. Det är bara att sätta sig ner och
räkna på vad det egna huset är värt. Kvm-beräkningen ger ett för
lågt pris medan k/t-beräkningen ger ett värde närmare sanningen.
Sen påverkar naturligtvis husets skick priset en del. Men som
alltid när det gäller priser på hus så är det tre faktorer som styr
priset, läget, läget och läget.
Michael Skytt
				
Lindegårdsvandring med Nils-Erik Landell
Uppslutningen var stor när vi
Lindegårdare åter erbjöds en
specialguidad vandring med
Nils-Erik Landell. Klockan 10
lördagen den 6 oktober hade
cirka 70 personer kommit till
Enskede Gårds tunnelbana för
att följa med. Eftersom föreningens första promenad med
Nils-Erik, i april, väckte stor
entusiasm hos dem som följde med då har vi bett NilsErik att planera ännu en, den här gången på hösten.
Förra gången gick turen till spåren efter Göta landsväg och till Årstafältets våtmarksanläggning. Den
här gången var promenadstigen förlagd till trakterna
kring Enskede Gård med dess park, slakthusområdet
och de numera försvunna s.k. ödledammarna. NilsErik som är Stockholmskännare, Linnéspecialist,
författare, läkare och en verklig Stockholmsentusiast
varvade som vanligt historia med natur, medicinalväxthistoria, arkitektur och en hel del Linné-kunskap.
Det är inte många som likt Nils-Erik Landell kan ge
allt detta i en salig och härlig blandning, dessutom
med stor personlighet och humor. Nils-Erik har också
många synpunkter på hur Stockholm växer och byggs
ut vilket

ut vilket leder till att det blir en hel del samtal kring
det under promenadens gång. Och ingen kan som han,
exempelvis, peka ut platsen för Enskede Gårds lusthus, på den exakta platsen där den en gång stod,
så att man riktigt ser den framför sig! Promenaden varade i två timmar och trots ett lite blåsigt och rätt kyligt väder hängde vi alla med hela turen, gamla, unga,
barnvagnar och hundar. Vi har redan frågat Nils-Erik
om vi får återkomma till våren, för en ny specialguidning i våra trakter.
Eva Fried
		
Tyck till om parkplanen
Stadsdelsförvaltningen arbetar med att ta fram en
parkplan för Årsta och Enskede. Planen berör dig som
bor i Dalen, Enskede Gård, Enskedefältet, Gamla Enskede, Johanneshov, Stureby, Årsta och Östberga.
Välkommen till öppna möten: Måndag 22 oktober kl.
18.00 i Årsta Folkets hus, Tisdag 23 oktober kl. 18.00
i Enskede skola (matsalen).
Här kommer du att få ta del av kartor och information om parkplanen. Ytterligare information finns på
webbplatsen, på kontaktcentret vid Rangstagatan 22 i
Högdalen, entrén på Årstavägen 56 A samt i receptionen vid Dalens allé 3.
Saxat från Enskede-Årsta-Vantör:s hemsida
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Villaföreningens Lindegård styrelse:
Ordförande Michael Skytt
Delägargatan 16
916865
familjenskytt@zeta.telenordia.se

Över häcken

Sekr. Gunilla Gröndahl Tyllström
Lindevägen 11
197176
gunillagrondahl@telia.com

Optimisten: Hej glada granne vad gör du 		
med
glasrutan?
Pessimisten: Jag ska bygga in hela trädgården i glas.
Optimisten: Hela trädgården? Varför det?
Pessimisten: Så jag slipper ljudet av brommaflyget, illtjutande
ungar, sågande grannar och förbipasserande folk
som skrattar på gatan.
Optimisten: Då kan du inte kasta sten om du bor i glashus.
Pessimisten: Tänker du på kärringen med pälsmössa i 12:an så
ska jag bombadera henne med solkatter.
Optimisten: Varför säger du jämnt att du vill kasta sten på henne?
Du är ju en vuxen människa.
Pessimisten: Hon påstår alltid att liver leker och att jag får henne
på gott humör när vi råkas på gatan.
Optimisten: Det är väl trevligt med trevliga grannar.
Pessimisten: Trevliga?! Fy fan.

Kassör
Britt-Mari Flink
Skjulvägen 17
6595913
britt.mari@webaid.se
Ledamot
Bengt Springfeldt
Palmfeltsvägen 43
6497454
bengt.springfeldt@telia.com
Ledamot
Eva Fried
Herrgårdsvägen 17
eva.fried@telia.com

819385

Suppleant Marika Lindblom
Herrgårdsvägen 19
7224121
marika.lindblom@mytravel.se
Suppleant Niklas v Zweigbergk
Odelbergsvägen 9
50866020
z.arkitekt@telia.com

				

Avlyssnat och nedtecknat av Älgen

Grannsamverkan, kontaktmän områdesvis (tel. hem)

Område 1
1.
Anita Larsson 		
2.
Monica Mansnérus
3.
Harriet Stråhle		
4.
Annette Sjöberg
5.
Stig Sahlén 		
6.
Edel Nilsson 		
7.
GöranSahlin 		
8.
Peter Fridholm
9.
Agge Sahlberg
10.
Kajsa Lyng 		
11.
Max Olofsson		
12.
Karin Dillner		
13.
Charlotta Wistrand
Område 2
14.
Christina Scheffel Birath
15.
Lars Grönkvist 		
16.
Vakant
17.
Vakant
Område 3
18.
Åsa Edgren			
19.
Bertil Winsnes 		
20.
Uve Heuer 			
21.
Esbjörn Bergman 		
22.
Jessika Zetterstr6m

Medlemsvägen 68 		
Kålgårdsvägen 15 		
Revisorsvägen 7		
Herrgårdsvägen 13		
Föreningsvägen 40 		
Kålgårdsvägen 33 		
Odelbergsvägen 8 		
Delägargatan 29 		
Dammtrappgatan 34
Bägerstavägen 40 		
Bägerstavägen 22 		
Dammtrappgatan 17
Delägargatan 5		

911901
815692
814451
911996
812002
913889
912399
346245
913044
912480
6504152
6647604
50864902

Godsägarvägen 38 		
Odelbergsvägen 54 		

6596958
6490853

Palmfeldtsvägen 41		
Lindevägen 9 		
Skjulvägen 21 		
Tallvägen 9 			
Lindevägen 30 		

6427999
6484336
6596948
6447668
6860620

