
Blev du lika förvånad som alla andra? Det här var ju ändå i början av 
NOVEMBER! Och varm och skönt hade det varit till alldeles nyss!  
Det blev den tidigaste snöstormen i Stockholm sedan 1905.

Remissvar 
Nya 
Skanstull 
Läs hela svaret. 
Sid 3-6

Hoppsan! Vad hände egentligen? 

Nr 2 2016

Eriksdalsbladet 
aktuellt TIDNING FÖR OBEROENDE 

ODLINGSÄLSKANDE

Jul på kolonien? 
Att fira jul i stugan är inte alla 
förunnat, men visst vore det 
trevligt om det gick att möta 
vintern vid stugknuten! 
Här är vårt andra och sista 
nummer 2016. 
Eriksdalsbladet är tänkt som 
anspråkslös medlemsinformation till 
alla kolonister i Eriksdalslunden i 
digitalt pdf-format som du enkelt kan 
ladda ner från vår hemsida. Läs och 
njuuut.

Vi har provvandrat. 
Utopi eller 
framtida 
verklighet? 
Sid. 7

Ingredienser 4 portioner 
4/5 l äppelmust eller äppeljuice.   
4-5 kanelstänger. 
Ca 4/5 dl frysta bär t ex havtorn, 
gojibär, blåbär, björnbär.  
Bra att veta. När du ändrar antalet 
portioner så ändras också mängden i 
ingredienserna. I vissa fall kan detta 
resultera i att tillagningstiden behöver 
justeras. 
1. Värm äppelmusten eller juicen i en 
kastrull tillsammans med kanelstång. 
2.  Lägg ca 1 msk tinade blandade bär 
i varje glas, häll på den varma drycken. 
Enkelt men gudagott!

Marjas hemliga 
vinterbål  

I Stockholm slogs den mesta av buss- 
trafiken ut och det kom rapporter 
omatt mattransporter till skolor inte 
kommit fram och elever skickats 
hem. Många bilister satt fast i timtal. 
Och vissa gatorna i innerstan förblev 
oplogade uppemot en vecka! 

Expressen: Det borde inte ha kommit 
som en överraskning för någon att 
östra Sverige skulle drabbas av 
kraftigt snöfall, i alla fall inte om 
man följt väderprognoserna första 
veckan i november. Ändå verkar så 
ha varit fallet. Bussar, långtradare och 
personbilar fastnade i snödrivorna på 
både gator och vägar i området.  

Ny styrelse 
2017. Sid 2 
 Nya 
medlemmar 
2016. Sid 6  
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Bengt Modigh, Sammankallande 
lott 19  Telefon 0709 204 335

En motståndsrörelse 
växte snabbt fram -  
oss skämtar man inte 
med! 
En kolonist räds inga snöstormar  
i världen. (forts från sid 1) 

Det blev till att plocka fram vantar, 
halsduk och snöskyffel och skynda till 
stugan – syntes den till? Jodå. Taken stack 
upp här och var, men här gällde det att 
rädda nedtyngda grenar och spaljéväxter 
från tyngande snömassor!

Nystart 2017! 
Är du med och vill påverka? Vid årsmötet i mars väljer 
föreningen ny styrelse. Är det viktigt att ha åsikter? Klart det är! 
Ta chansen att vara med och välja inriktningen på styrelsens 
arbete. 2017 bjuder kanske på en helt ny styrelse. Det är du 
som bestämmer. Ge valberedningen dina åsikter i god tid. Här 
ovan har du de som du ska kontakta.  

Här de sju som suttit i 2016 års styrelse + adjugerad 
ekonomiansvarig. Vilka stannar? Vilka går?  

Anette Ekstrand  
lott 103  Telefon  0703 5848030

Cecilia Bjelke  
lott 111  Telefon 0702 921 752

Calle Malmgren - avgår Camilla Hugosson - omval Björn Fredén - avgår

Kenneth Olsson - 1 år kvar Marja Hillerström - omval Katarina Nordgren - 1 år kvar

Per-Arne Ströberg - avgår? Sture Sehlstedt - avgår

Valberedningen 2017 



Här har du föreningens yttrande 
över Södra Skanstulls-projektet. 
Mycket läsvärt och genomarbetat. 
Tack Karin och Katarina!  

”Förslag till program för Södra 
Skanstull i stadsdelen Södermalm,  
S-Dp 2009-04719. 
Yttrande från Eriksdalslundens 
koloniförening 2016-10-22 . 
Det är med stort nöje vi har satt oss in i det 
enormt gedigna arbete som tagits fram och 
det förslag på program som presenterats över 
områdets olika delar. Vår förening sträcker 
sig längs de norra delarna av 
programområdet från Eriksdalsbadet och 
västerut. Det finns mycket att säga om 
programmet i stort men vi kommer som 
förening enbart att kommentera det som vi 
är direkt berörda av.  
Först och främst är vi självklart mycket 
glada att vår verksamhet i program-
förslaget ligger kvar och att våra odlingars 
riksintresse, kulturvärden och naturvärden 
för alla stockholmare har uppmärksammats 
och befästs. Detta ger oss energi att fortsätta 
att arbeta för att så många som möjligt skall 
kunna röra sig i vårt område och njuta av det 
lugn, skönhet och det hälsobefrämjande som 
trädgårdarna erbjuder alla besökare och 
odlare.  
Arbetet med programmet, har vi förstått, har 
varit mycket tekniskt komplicerat med 
många studier kring tekniska och miljö-
mässiga förutsättningar kring överdäckning, 
tunnelmynning, buller i kombination med 
bostadsmöjligheter mm. Vi tycker oss se att 
detta inneburit att många av de utredningar 
som gjorts därför har försetts med en 
gränslinje där det studerade området 
avslutats strax väster om fasaden på Clarion 
och Eriksdalsbadet. Detta innebär att 
mycket fakta som skulle varit av betydelse för 
oss helt enkelt ännu inte finns att tillgå i 
utredningarna. Detta gäller t.ex. buller-
utredningar, skuggutredningar, siktlinjer i 
kulturmiljöanalysen (s. 43), grönområdets 
funktion i miljöutredningen som 
absorbtionsområde för hälsofarliga partiklar, 
trafikutredning för tillgänglighet och trafik 
genom Eriksdalsbadets område samt kring 
föreslagen tennishall, gång och cykelplan 
som saknas helt för de befintliga 
grönområdena samt även vad som händer 
med den mycket omdebatterade spåren/
tunneln mm. Det nya grönområde som 
bildas direkt söder om Tullhagen där 
Trädgård på Spåret idag huserar kallar vi 
fortsättningsvis för "Spårparken".  

Föreningens remissvar 
Kopplingen nord-syd, mellan 
Ringvägen i norr och strand-
promenaden i söder genom parken 
invid Eriksdalslundens koloniområde 
(Tullhagen).  

I Start-Pm'et står bl.a.: 
Eriksdalslunden, som vetter både mot 
Ringvägen och Årstaviken, separeras av det 
gamla järnvägsspåret och det inhägnade 
utomhusbadet. Förbättrade möjligheterna 
för gång- och cykeltrafik i både nord-sydlig 
och öst-västlig riktning är en utgångs-
punkt för programarbetet. Spårområdet 
utgör en barriär för gångflöde på parknivå i 
nord-sydlig riktning.  

Vi motsätter oss att parkvägen ej 
fortsätter genom badet. Se sid 34 i 
Programmet hur badet likt en 
Berlinmur kantar Spårparken i 
söder.
Idag är parken i sänkan vid Ringvägen utanför 
all cirkulation och detta skapar en icke 
önskvärd baksida. Det är mycket viktigt att få 
fart på flödet här så att alla verkligen kan 
utnyttja de gröna ytorna utan att känna tvekan 
om vart gångvägarna leder. Tillgängligheten 
till och runt koloniområdet kan förbättras för 
att skapa trygghet och ge alla bättre 
promenadmöjligheter. I detta är även en 
översyn av belysning önskvärt.  
Eftersom det är mycket slänter ner i parken, 
hade det varit fint om möjlighet till 
pulkabackar tas med vid omgestaltningen när 
badhusbron breddas. 
  
Kopplingen med gångvägar öst-väst 
genom koloniområdet Tullhagen.  
Vi är mycket positiva till lösningen att 
spårområdet täcks över för att skapa en 
helt ny "Spårpark" med odlingstema 
direkt söder om Tullhagen  
Vi ser fram emot att ta del av utvecklingen 
av idéerna för detta. Det är otroligt viktigt 
att här prioritera ett ordentligt östväst- 
flöde fungerande året om och även under 
dygnets mörka timmar så att parken inte  
riskerar att bli en ny stillastående 
blindtarm med tillhörande problematik 
som idag ses på spårområdet.  
Vi tycker oss inte se denna koppling alls i 
programförslaget. I tex. Socialkonsekvens-
analysen sid 13 finns en mycket talande 
illustration över hur man i programmet 
tänker sig de nya kopplingarna i området. 
Här illustreras den nya Spårparken helt 
utan några som helst kopplingar vidare. 
Detta oroar oss väldigt mycket. För att 
parken skall fungera behövs belysning, 
snöröjning vintertid och att parken förses 
med en öppen huvudled typ Montelius-
vägen. I detta arbete önskar vi även bli av 
med den återvändsgränd vi nu har i 
koloniområdet och vi har studerat hur 
detta mycket enkelt kan låta sig göras 
genom att smidigt bryta igenom en spets 
på en kolonitomt och koppla vidare på en 
huvudväg i den nya kommande parken. 
(Bilden nästa sida till vänster visar den 
koloni, vars spets stigen kan fortsätta 
igenom.)         
 forts. sid 4 
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Fotot visar hur huvudstråket söderut 
idag gör tvärstopp vid spåret. Här 
fanns tidigare en bro och stråket ledde 
vidare ner till vattnet. 

Det är mycket bra att spårområdet höjs upp 
så att den förbindelse som tidigare fanns 
över spåret (då i form av en bro) återskapas 
och det återigen går att röra sig vidare 
söderut. Men - glädjen varar enbart ett par 
meter för sedan är det tvärstopp vid badet. 
Vi har förstått det som att en av uppgifterna 
enligt Start Pm:et har varit att hitta en 
lösning för att återskapa denna förbindelse 
så att ett ordentligt flöde skapas i parkmiljö 
ända från Ringvägen och vidare ner till 
strandpromenaden.  Vi har förståelse för de 
problem detta skapar för badet under de tre 
sommarmånader utomhusdelen är öppen 
men detta lämnar nio månader av året då 
detta skulle kunna vara ett möjligt 
huvudstråk i park.  Det bästa hade givetvis 
varit om badet kan förses med en "sluss" 
för passage året om. (En passage i 
kontinuerlig parkmiljön är inte det-
samma som den breddade passagen på 
badhusbron som även leder vidare 
österut till badhustorget.)  



Fortsättning på föreningens 
yttrande över Södra Skanstulls- 
projektet. 

Vi önskar att det görs tex. space-
syntax-studier på flödena för denna 
"Spårpark" och att alla möjliga 
åtgärder görs för att göra parken 
säker och trevlig för alla.  
Vi önskar även att fler vägar inom 
koloniområdet kopplas till denna nya park 
och vidare söderut mot strandpromenaden. 
Idag finns tex. en väl använd stig (se bild 
nedan till höger) förbi övre delen av 
tunnelmynningen som med 
Monteliusvägen som förebild skulle kunna 
göras till en säker tillgänglighetsanpassad 
gångväg.  

I programutredningen talas om en möjlighet 
att behålla själva tunnelmynningen och 
kanske använda denna som klättervägg. 
Tunnelmynningen ligger redan idag i fuktig 
och kall skugga och är ett otrevligt tillhåll. Vi 
har dock svårt att se hur ett övertäckt spår 
och tunnelmynning ska kunna fungera 
samtidigt. Vill man låta tunnelmynningen 
vara frilagd och användas som exempelvis 
klättervägg skapas ett djupt schakt i total 
skugga, inte trevligt alls då Stockholm har 
mycket finare klätterväggar på nära håll.  

Vi skulle vilja se mer information om hur 
detta hus påverkar parkområdet med sin 
skugga under en större dela av året, inte 
bara på sommaren. Detta har inte bara 
betydelse för våra odlingar utan även för 
hur grönområdena som gränsar till oss 
kommer att användas. Vi ser inga 
skuggstudier i den västra delen av 
programområdet. Den nya upphöjda 
Spårparken kommer få fint solläge mitt 
på dagen men det är viktigt att de 
byggnader som planeras här inte skuggar 
våra odlingar de heller.  
Utan sol försvinner möjligheten att odla. 
Vi ser inte heller några bullerstudier väster 
om bad och hotell. Detta hade varit 
intressant då vi tror att bullermiljön i grön-
området kanske kommer minska och göra 
vistelsemiljön ännu bättre med den nya 
bebyggelsen.  
När det gäller utsläpp från trafik är det 
glädjande att se att alla prognoserna visar på 
en förbättrad luftkvalitet för vårt område och 
för grönområdena i stort. Vi har dock en 
undran i underlaget för dator-simuleringen. 
Kvarstår det positiva resultatet även ifall 
Blomsterfonden norr om Ringvägen bygger 
enligt deras inlämnade bygglovsansökan? 
Täpper de till mellan sina lamellhus bör 
detta få påverkan även på Ringvägen och 
hela parkområdet.  

Tennishall och båtupplag angränsande 
till Tobakshagen.  
Vi anser att det gör mycket stor skada att 
bygga en permanent tennishall mitt i ett av 
Stockholms mest utnyttjade grönområden. 
I start-Pm'et står att denna placering skall 
prövas och vi är därför överraskade över att 
slutsatsen är att den kan ligga kvar. 
Sommartennis på friluftsbanor har en lång 
tradition och det finns många exempel på 
detta tex. i Hagaparken. För oss i 
koloniföreningen har de öppna banorna 
varit ett ur alla aspekter positivt inslag. Ju 
fler människor som befolkar området ju 
tryggare och trevligare blir upplevelsen. 
Försvinner aktiviteten in i en stor byggnad 
kommer all denna positiva kontakt bytas ut 
mot ett ödsligt stirrande in i en barriär och 
en otrygg baksida. 
Visst är de uppblåsta tälten under den 
kallare årstiden inte skinande moderna men 
de har med sin tillfälliga karaktär ändå haft 
sin karaktär på samma sätt som båtarna på 
vintern vilar under sina presenningar och 
kolonierna är inpackade i vinterklädnad. 
Allt hör vintern till. Att ersätta detta med 
en hall av den föreslagna storleken är något 
helt annat.  
 forts. sid 5 
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Fotot visar hur årets tältläger i skuggan 
av tunnelmynningen redan är igång. Vi 
ser hellre att allt fylls igen och den nya 
parken får möta berget. Här skulle en 
"Monteliusväg" kunna passera och 
förbinda den nya parken med de befintlig 
parkvägarna västerut på samma 
höjdkurva. På så sätt knyter man ihop 
både koloniområdets olika hagar och 
gångstråken vidare längs Årstaviken. 

Vi tror att en god belysning i form av pollare 
på samma sätt som i Tantolunden skulle öka 
användningen av området på kvällar och 
under höst och vinter.  
Detta blir ännu viktigare nu när området 
bebyggs enligt planerna i programförslaget 
och gäller inte bara i Tullhagen utan i hela 
Eriksdalslunden och i de omgivande parkerna.  
Med högre tryck i parkerna ökar även behovet 
av offentliga toaletter. I den nya Spårparken 
söder om Tullhagen redovisas funderingar 
med någon form av bodar eller byggnader. 
Det hade varit bra, ifall här placeras café eller 
odlingsverksamhet som "Trädgård på spåret” 
att toalettfrågan ses över och att även 
koloniområdet då får möjlighet att bygga 
ordentlig egen toalett. Det system med 
latrintunnor som vi nu har önskar kommunen 
ska upphöra. Möjlighet till WC innebär att 
människor stannar längre i ett området och 
detta gör det mer befolkat och säkert för alla. 
Vi har i dagsläget inte tillgång till något 
närliggande avloppssystem att koppla in oss 
på men hoppas att någon möjlighet till detta 
skall komma i och med det nya programmet.  

Höghuset och bebyggelse i öster  
Vi anser att det är rätt tänkt att koncentrera 
den nya bebyggelsen till den redan bebyggda 
östra delarna av området för att behålla och 
utveckla Stockholms grönområden så mycket 
som möjligt. För vårt koloniområde, som 
redan lider av begränsade solförhållande, 
innebär det föreslagna höghuset att de nedre 
kolonierna i Tullhagen kommer berövas ljus 
under morgontimmar på sommaren.  



Vidare på föreningens yttrande 
över Tennishallen 

Det gröna sambandet mellan Eriksdal och 
Årsta blir helt förändrat med en så stor 
byggnad. I start-Pm'et konstateras:  
”Hellas tennistält har tillfälligt bygglov och 
blockerar vyn mot Årstaviken från stråket mellan 
Gräsgatan och Årstaviken”.  
- Bygg inte en enorm hall mitt i parkmiljön 
och kolonimiljön. Att på en sektion på 
förslagsritningen för hallen ange att 
takfotshöjden är samma som på ett av de 
befintliga bodarna är absurt när resten av 
hallen från den punkten breder ut sig i alla 
riktningar och i en skala som är av helt andra 
proportioner.  
- Minst 2 kolonilotter kommer bli helt 
obrukbara på grund av skuggan (de som ligger 
i skugga från hallens gavel längst mot väster, se 
bild ovan till vänster). 
I Kulturmiljöanalysen s. 43 finns tyvärr inte 
redovisat några siktlinjer som berör tennis-
området men dessa är av stor vikt för hur hela 
Årstavikens dalgång upplevs från de övre 
gångvägarna.  
Vi anser att en tennishall som byggs på 
föreslagen plats förvanskar Riksintresset för 
området. Vi tycker att det borde vara ur alla 
perspektiv en bättre lösning att samla de stora 
sporthallarna på samma yta vid badminton-
hallen för att kunna samutnyttja tex. trafik, 
bussparkering och leveranser.  

De fyra viktigaste synpunkterna på 
programförslaget:  
1 - Se till att den upphöjda nya Spårparken 
söder om Tullhagens kolonier får en 
utformning med en ordentligt kraftfull 
passage i öst-västlig riktning så att denna 
del inte blir en återvändsgränd, utan en fin 
park tillgänglig för alla året om och även 
under mörka kvällar.  
2 - Bryt igenom Eriksdalsbadets utomhusbad 
åtminstone de 9 månader denna del ligger 
oanvänd och öppna upp ett ordentligt 
gångstråk i parken från Ringvägen ända ner 
till vattnet.  
3 - Bygg inte en stor tennishall mitt i det 
värdefulla grönområdet. 
4 - Skugga inte våra odlingar med nya hus, 
varken tennishallar, höghus eller mindre bodar.  
Karin Löfgren och Katarina Nordgren  
för Eriksdalslundens Koloniförening 
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Vi vill även ha kvar båtklubbens verksamhet 
och deras båtupplägg som granne till 
kolonilotterna. Båtklubbens verksamhet om 
vårar och höstar med allt pyssel kring de 
uppställda båtarna är omtyckt och detta 
befolkar området på ett mycket positivt sätt. 
En annan placering av tennishallen möjliggör 
istället en park med caféverksamhet året runt, 
som under sommarhalvåret tillåts växa ut med 
"odlingstema" då båtplatserna är lediga. 
Jämför gärna Boule Bar och food trucks i 
Tanto eller Trädgårdscaféet i Vinterviken. 
Kanske kan dansbanan från Skånegläntan få 
ett bättre mindre störande liv vid Årstaviken? 
En lite större dansbana skulle även kunna 
samutnyttjas dagtid för många utomhus-
aktiviteter med sportanknytning som idag 
har svårt att hitta lämpliga ytor. Tex. yoga, 
gruppgympa, tai-chi mm.  

(Se bild ovan till höger. Den nya föreslagna hallen kommer bli högre än tälten och uppta 
nästan hela fotografiets bredd. Att lägga sedum på taket - gör inte byggnaden det minsta 
osynlig. Det blir en koloss i parken.) 

Lite medhåll fick vi av Stadsdelsförvaltningen 
Notera att även de vill öppna upp Eriksdalsbadet och förbättra 
kommunikationerna genom Tullhagen samt förlägga Tennishallen  
ihop med övriga idrottsanläggningar mellan broarna!   

”Den i programmet beskrivna Åkern-
passagen, som ger en genare och trevligare 
gångväg mellan Diagonalen och 
Ringvägen, är ett förslag med många 
fördelar för gående i området. Spårområdet 
och Eriksdalsbadets utomhusbad försvårar 
idag både tillgänglighet och orienterbarhet i 
området. Förvaltningen ser det därför som 
en stor fördel att spårområdet föreslås 
däckas över. Det skulle göra ytorna i 
Eriksdalslunden mer använd-bara. Alla 
ytor inom och kring Eriksdalsbadet bör 
närmare ses över för att öka tillgänglig-
heten framför allt i nordsydlig riktning 
anser förvaltningen, som också önskar att 
Eriksdalslunden öppnas upp och 
kommunikationen mellan dess olika delar 
förstärks och tydliggörs.

Exempelvis Eriksdalslundens koloniområde 
ligger idag helt isolerat, vilket innebär att svårt 
att se det och hitta dit.
Förvaltningen ser det därför som mycket 
positivt att programmet föreslår förbättrade 
gångförbindelser genom Eriksdalslunden. 
Nya gångförbindelser i parkens övre delar 
antyds i programmet, vilket är lovvärt. I 
kommande planarbete önskar förvaltningen 
att det ytterligare studeras hur tillgängligheten 
kan förbättras i nordsydlig riktning, samt mot 
bostadsområdet vid Eriksdalsgatan.
En breddning av badhusbron är ett positivt 
förslag, men breddningen måste ske med 
försiktighet gentemot Eriksdalslundens 
utformning och trädbestånd. Förvaltningen 
är mycket positiv till att befintlig park vid 
Årstaviken föreslås utökas på ytor som idag

är tomma grusytor och bil-parkeringar 
sommartid och båtuppläggnings-plats 
vintertid. Förvaltningen önskar att parken 
utökas ännu mer, genom att även resterande 
båtuppläggningsplats samt tennishallens ytor 
blir park. Tennishallen skulle kunna få nya 
lokaler i de nya byggnaderna intill 
Eriksdalsbadet som planeras för bland annat 
idrott. Båtuppläggningen skulle kunna ske 
inne på Eriksdalsbadets utomhusbadområde, 
vars ytor står helt tomma och avstängda hela 
vintern”.
”Vad gäller cykelvägen längs Årstavikens 
strandpromenad fattade Södermalms 
stadsdelsnämnd i september 2015 beslut om 
att hemställa till kommunfullmäktige att 
pendlingsstråket för cyklar mellan Skanstull
forts sid 6
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Fortsättning av citat ur Stadsdels- 
förvaltningens yttrande 

och Liljeholmsbron tas bort från Cykelplanen. 
Årstavikens strandpromenad är ett av stadens 
mest välbesökta promenadstråk och bör 
utvecklas vidare som promenadstråk. Cykling 
kan ske endast på de gåendes villkor. Det är 
viktigt att i programmet ytterligare se över 
hela stråket längs Årstaviken och dess 
funktion som gång- och rekreationsstråk. 
När det gäller det planerade höga huset 
Badhustornet är det viktigt att vind-
förhållanden studeras, så att inte Badhustorget

blir ett ”blåshål”. Även solförhållandena bör 
studeras så att byggnaden skuggar 
Eriksdalslunden i så begränsad utsträckning 
som möjligt”.
”I programmet är två förslag framtagna för 
badmintonhallen. I det ena flyttar 
verksamheten till en ny hall i två våningar 
intill Eriksdalsbadet. Den nya hallen rymmer 
dagens verksamhet, ytterligare sju banor samt 
utrymme för annan idrott. Under bron ryms 
också en byggnad för idrott och kultur och 
förslaget innebär även en förbättrad 
trafikmiljö. I det andra förslaget är 
badmintonverksamheten kvar i befintligt

läge med möjlighet till en mindre utbyggnad. 
Verksamheten kan då fortlöpa som idag, 
men förslaget innebär också en betydligt 
sämre gatustandard och därmed sämre 
framkomlighet för bussar. Förvaltningen vill 
förorda det första alternativet med nya lokaler 
för badmintonverksamheten på grund av de 
uppenbara fördelar som det ger”.

Gunilla Rabe med familj, 
Bromma, fick börja med 
storstädning och försegling av 
stugan på lott 54, som en längre 
tid stått utan ägarnärvaro. Ska bli 
jättefint hoppas Gunilla. 

Lottie Melander-Dennerby, 
söderbo och servicechef på 
Svenska fotbollförbundet, har 
tagit över 61:an, sista 
husnumret i Linhagen. Barn, 
barnbarn och mormor delar 
nöjet. Fågelbollar på plats 
direkt efter snöstormen!

Nya på 133:an, familjen Berring: mamma Annika, pappa 
Joel och sönerna Ivar åtta och Vide fyra. Snabbstart efter 
tillträdet med dränering plus byte av en del virke på 
fasaden. Mer till våren!

Presenning på blev det för familjen Nancy Wargclou från 
Lidingö nya på 67:an, men att taket var otätt togs ändå 
med gott humör. Övriga i familjen maken Fredrik och 
barnen Colin, Troy och Celie.

Nya medlemmar inför 2017 
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Vi har har försökt hitta Åkernpassagens utgång mot Ringvägen.  

Med kamera i hand har vi försökt 
vandra genom de områden där en 
helt ny stadsdel kan bli verklighet i 
framtiden. Det blev delvis en 
förvånande upplevelse. Följ med 
till Badhustorget så vandrar vi 
tillsammans längs nya stadsgatan 
Diagonalen över Torget under 
bron och ner till det framtida 
Hamntorget.  

Här kanske Men här är ju det stopp!? Och här också! Hmmm..

Ah! Här blir det höghus och  
kommers !  

Under broarna kikar vi ner på spåret  

I denna djungel kan vi ana ytorna för Torget under bron. Röja lite bör man!  

Så till sist öppnar sig Hamntorget framför oss med luft, ljus och vatten. Allt blir 
nog bra trots att det är mycket som skall till innan vår nya stadsdel är på plats!  



Björn Fredén lott 100,  Katarina Nordgren lott 129,  Kenneth Olsson lott 62. 

Ansvarig utgivare: Carl Gustav Malmgren lott 41

I redaktionen 2016 

Tipset igen 
Nyfiken på Trygve? 
Ett system för grannsamverkan 
som några av föreningens 
medlemmar tittat på. 

I bästa fall kan du få tidiga varningar 
när obehöriga rör sig inom området 
och var. Man kan säga att Trygve 
fungerar som ett mellanting mellan 
en sms-lista och Facebook. Man kan  
berätta i realtid när något händer i 
området, både akut och inte. Man 
kan också lägga in bilder.  
Systemet behöver dessutom inte 
vara offentligt, utan kan hållas inom 
den egna gruppen. Trygve fungerar 
på iPhone- och Androidtelefoner 
(dvs nästan alla smartphones) och 
även på iPad. Man kan också ta del 
via sin dator.  
Vem som vill kan gå in och titta på 
en utmärkt beskrivning av hur 
Trygve fungerar på följande länk:  
https://www.youtube.com/watch?
v=cG6xyEqQFps&feature=youtu.be  

Vi återkommer med mer 
information om Trygve och kanske 
med erfarenheter från de 
medlemmar som prövat. 

Nr 2 2016
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Nu finns en sluten Trygve-grupp 
som heter Eriksdalslundens 
Koloniträdgårdsförening 
(Ett långt namn, men det fick bli 
så för tydlighetens skull). Ladda 
ner Trygve-appen och gå med! 
Berätta gärna för era grannar 
också. Jag godkänner så fort jag 
prickat av er i medlemslistan.  
Charlotta Stenberg lott 81

Tycker det verkar super! 
Passade på att starta en familjegrupp 
också, kändes speciellt angeläget då 
sonens kompis blev nedslagen igår.  
Kristina Wickholm lott 75

 
 
                                                                                         Stockholm i december 2016 

 
Hej samtliga! 
 
En liten julhälsning från ”flunsabädden”.  
 
Ska man ha flunsa är det lika bra att få det avklarat medan  
trädgårdarna och våra stugor befinner sig i vintervila. 

                       Trodde jag!! 
                       Av edra mail och sms att döma, så verkar det ha varit stor aktivitet  
                       i området.  
                       Ovanligt mycket inbrott verkar det som.  

Denna gång fick även jag besök. Sönderslagna fönster, utrivna skåp, 5 filtar borta,  
2 överkast borta, en stor fårskinnsfäll borta etc. 
Dock stod en stor flaska konjak kvar ???? För er kännedom, så är den numera i säkert 
förvar. 

  Bra att ni anmäler. 
 
Det är värdefullt att man besöker sin stuga då och då för att titta till. En kolonistuga   
kan lätt se övergiven ut. 

 
                        Nu har ännu en säsong gått till ända, och det lackar mot jul. Det har varit en fin  

säsong, inte minst för våra frukter. Glöm nu inte våra vänner småfåglarna! 
 
Det vi nu kan se fram emot, förutom frökatalogerna, är årsmötet den 19 mars 2017,  
kl. 14.00. Boka in det redan nu. Ni får kallelse i god tid. 
 
Vi har under hösten haft fyra överlåtelser. Det blev en väldigt utdragen  
handläggning, men nu är de på plats och vi hälsar fyra nya medlemmar välkomna.   
De gamla tackar vi för den tid som varit. 
 
Nya är, på lott nr 54 Gunilla Rahbe, på lott nr 61 Lottie Melander-Dennerby, på lott   
nr 67 Nancy Wargclou och på lott nr 133 Joel Berring. 
 

                        Hoppas att ni nu vilar upp er inför nästa säsong, och planerar vad ni skall sätta. 
Kanske förgro lite? Jag rekommenderar en tomat som heter Sungold. Mums!! 
Små orangefärgade läckerheter. 
 
Vi i styrelsen önskar samtliga medlemmar och medodlare en riktigt  
 
God jul och ett riktigt Gott Nytt år. 
 
Styrelsen genom Carl Gustav Malmgren, ordf. 


