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Ett nytt verksamhetsår har börjat i föreningen så och för den nya styrelsen
men samtidigt har nästan ett halvt år
redan gått innan du läser detta.
Vi i styrelsen, som det här verksamhetsåret är många nya, har en hel del
att sätta oss in i.
För egen del anser jag att ett ökat engagemang av medlemmarna i föreningens verksamhet är både ett viktigt
och nödvändigt inslag för att trivas och
bo. Vår förening är ju våra medlemmar
och blir ju vad vi gör den till. En ambition är att få fler aktiva. Här har våra
gårds- och trappombud en viktig uppgift att fylla som bl a länk mellan styrelse och medlemmar. I en så stor förening som vår är det svårt för styrelsen att ha en aktiv kontakt med alla.
En annan viktig uppgift anser jag vara
att fortsätta den tidigare styrelsens
arbete med att värna om föreningens
ekonomi så att vi alla får ett bra och
tryggt boende till en så låg kostnad
som möjligt.
En nog så viktig uppgift ;icke att förglömma; är att aktivt tillsammans med
föreningar och andra, i och runt
Skarpnäck, arbeta för att vår stadsdel
skall bli ännu mer trivsam. Jag tror att
många med mig inte kände igen sig i
beskrivningen som boende i Skarpnäck i de artiklar DN publicerade i våras. Det är väl knappast någon slump
att alla vi som valt att bo här valt att
göra det.
Peter Thyselius

Övriga ledamöter:
Jörn Poulsen Ecuro Tel. 404 03 00
Bengt Sääw HSB Tel. 785 30 00
Hans Lennholm HSB Tel. 785 30 00
Suppleant: Nils Wallin
Glidflyktsg. 6 Tel. 605 75 78
Gårdsombuden:
Kv. Ballongen: Torbjörn Roth
Följande Gator ingår i kvarteret
Ballongen: Segelflygsg.23-29,
Skarpnäcks Allé 27-29 och Glidflyktsg.
3-9
Kv. Glidflykten: Eva Jansa
Glidflyktsg. 2-6 och Segelflygsg. 31-43
Kv. Uppvinden: Leif Holmgren
Segelflygsg. 20-22, Uppvindsg. 2-8
och Ballongg. 1-9
Kv. Segelflygaren: Leif Holmgren
Ballongg. 6-10 och Skarpnäcks Allé
35-37
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närvarande på utbildning eller arbetsträning utan giltigt skäl, får inte
utan vidare pengar från staden.
• Ungdomarna är ett problem - detta
tycker jag är den största lögnen när
det gäller Skarpnäck. Vi har varit
norra Europas barntätaste område
och nu när åren har gått har vi
många ungdomar. Jag har haft förmånen att träffa dem i olika sammanhang och jag är imponerad av
hur frispråkiga, tuffa och målmedvetna de allra flesta ungdomarna är.
Många upplever samlingen av unga
kring tunnelbanan som skrämmande. Men vi har väl alla stått och
hängt någonstans i de tidiga tonåren, antingen vid mjölkpallen,
korvkiosken eller tunnelbanan? Det
var en del problem förra året men
sedan Lugna Gatan engagerades
har dessa problem så gott som försvunnit. Killarna och tjejerna som är
Lugna Gatan-värdar är med rätta
stolta över sitt arbete. Tyvärr skrev
inte DN om dem, utan drog upp
händelser som nu är historia.

EVA JANSA HAR
ORDET
För en tid sedan kunde vi läsa några
dystra artiklar i Dagens Nyheter om
Skarpnäck. Jag tror det var många
som liksom jag inte kände igen sig i
artiklarna. De fick mycket kritik och jag
har noterat att de planerade fem artiklarna bara blev tre, så kritiken verkar
ha gjort nytta. Vi i styrelsen hoppas att
artiklarna inte skadat Skarpnäckfältets
rykte. Marknadsvärdet på föreningens
lägenheter har under de senaste månaderna gått upp med 100% och vi
hoppas att denna utveckling ska fortsätta.
Som ni alla kunde läsa innehöll artiklarna en rad felaktigheter och personer
som intervjuats var felciterade, jag har
talat med flera av dem då jag var förskräckt över vad de sagt. Några felaktigheter skulle jag vilja ta upp här:
• Skarpnäcks befolkning är den enda
som minskar - detta är riktigt, förra
året minskade befolkningen med ca
30 personer! Det är inte så konstigt
när man betänker att vi har många
barnfamiljer som söker sig till småhus eller radhus, som det ju inte
finns så mycket av på Skarpnäcksfältet.
• Arbetslösheten har ökat - detta är
fel. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har
under flera år drivit en politik som
gjort att vi under större delen av 90talet haft den lägsta öppna arbetslösheten i Stockholm. Nu när tiderna
är bättre har de övriga stadsdelarna
kommit ifatt oss och ligger nu alla
kring 4-5% öppen arbetslöshet.
Relativt sett har arbetslösheten inte
minskat lika mycket i Skarpnäck
som i övriga stadsdelar, eftersom
den redan innan var så låg!
• Det är svårt att få socialbidrag i
Skarpnäck - ja, det är rätt. För att få
underhållsstöd måste du visa att du
själv gör allt för att förbättra din situation. Den som inte söker jobb,
kommer till avtalade möten eller är
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Ja, detta är min syn på en del av det
som skrevs. Jag tycker att vi alla ska
tänka på att framhålla det som är bra
med Skarpnäck, det finns alldeles för
många som talar illa om Fältet ändå.
Eftersom jag sitter i stadsdelsnämnden
är min syn kanske lite partisk, men när
det gäller dessa frågor har alla partier
varit eniga genom åren om den politik
som har förts. Hör gärna av dig till mig
om du har egna tankar eller vill fråga
något, så ska jag göra vad jag kan för
påverka det du har reagerat för. Enklast når du mig på email
eva.jansa@swipnet.se.

VÅRSTÄDNINGEN
Vi från styrelsen vill tacka alla som var
med på vårstädningen och gjorde den
till den succé det blev. Fast det var så
kort varsel så kom väldigt många och
hjälpte till med vår årliga vårstädning.
Då har du som boende i föreningen
möjlighet att träffa dina grannar och
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oss i styrelsen under något lättsammare former. Speciellt vill vi tacka Trivselklubben för deras arbete med Tipspromenaden och iordningsställandet
av fikat. Valberedningen skötte korvgrillningen med den äran och med sådan snits att dom är utsedda av styrelsen som 1999 års korvgubbar.

GARAGET
Nu äntligen har vi fått det efterlängtade
nya låssystemet till garaget och det
har fungerat väl, vi har i alla fall inte
fått några klagomål.
Ett stort problem vi har just nu är alla
barn som leker i garaget. Det har inträffat ett antal incidenter där man har
varit väldigt nära att köra på barn som
kommer på svårstoppade rullskridskor.
Barnen har smitit in innan porten har
hunnit gå ner och därefter så har man
haft en perfekt yta att röra sig på. Det
är som alla vet inte tillåtet att leka i
garaget. Styrelsen hoppas nu på att vi
alla tar ett gemensamt ansvar och talar
om för barnen att vi är oroliga för att
just dom kan göra sig illa.

BUSKARNA
Gräve Nicklasson har lagt ut barkmull
på våra nedklippta buskar för att dom
ska få skydd och för att vi ska slippa
få så mycket ogräs.

KLOTTER
Nu har det hänt igen, man har klottrat
ner i vårt garage. Det är polisanmält
och styrelsen ser mycket allvarligt på
det som har inträffat. Vi vill ha din hjälp
för att komma tillrätta med problemet.
Håll ögon och öron öppna och reagera
omedelbart;
om du ser någon eller några klottra så
anmäl detta till polisen och till Ecuro
så snabbt som möjligt. Det gäller i hela
vår förening såväl inne som ute.

VÄRT ATT VETA vanligt förekommande
frågor
Många samtal till styrelsens medlemmar handlar om sådant som Ecuro ska
bistå med.
En kort sammanfattning av de vanligaste frågorna:
- Jag vill hyra ut i andra hand, vad ska
jag göra? - Skicka ansökan med alla
handlingar till Jörn Poulsen. Andrahandsuthyrning beviljas i princip endast för arbete eller studier på annan
ort, bifoga intyg från arbetsgivare eller
läroanstalt. Om något är oklart tar Jörn
upp ärendet i styrelsen.

VÄLKOMSTBROSCHYR
Styrelsen har tagit fram en broschyr
som vi skall ge till alla nyinflyttade
medlemmar, där vi presenterar vår
Förening och berättat vad som gäller
vid olika tillfällen och vilka rättigheter/skyldigheter du som medlem har. Vi
beskriver också vad som menas med
t.ex. trappombud, gårdsombud o.s.v. I
broschyren så kommer också en lista
över olika telefonnummer att finnas så
att man som nyinflyttad i vår förening
lättare kan ringa den man behöver.

- Jag har sålt min lägenhet, vem ska
godkänna köparen? - Detta hanteras
enbart av Ecuro genom Jörn Poulsen

INTERNET

- Jag ska sätta om mina lån och behöver påskrift på lånehandlingarna. Även detta har styrelsen delegerat till
Jörn Poulsen.

För alla med dator och Internet så har
vi nu en egen hemsida på gång och
den kommer att få adressen:
www.segelflygaren.nu Där kommer
det att finnas information om vår förening och vad som är på gång.
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- Garageporten står öppen när jag
kommer hem på kvällen - ring jour enligt lista i garagets trapphus.
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- Jag behöver ytterligare garagekort ring Jörn Poulsen.
- Pappersinsamlingen är proppfull ring Sellbergs, de ansvarar för entreprenaden och hänvisar vidare till dem
som sköter körningen.

GATUSOPNING
Som alla har märkt fungerar inte renhållning och snöröjning tillfredsställande i våra kvarter. På stadsdelsförvaltningen tror man emellertid att allt är
bra för man har inte fått några klagomål. Hjälp till att skapa förändring ring och klaga! Telefon till växeln är
508 17 000.

NÄSTA NUMMER
Vi kommer att komma ut med nästa
nummer av Segelflygaren i månadsskiftet Augusti/September. Där kommer vi att mera utförligt beskriva vad vi
i styrelsen är för några och vad vi tänker göra under resten av vår mandatperiod. Vi planerar att komma ut med
tidningen minst 3 ggr detta år.
Önskar ni få något infört till nästa
nummer så kontakta Leif Holmgren
före den 15 augusti.
Trevlig sommar önskar vi i styrelsen
och kom ihåg att vi inte slutar fungera
bara för att tidningen inte kommer ut
förrän efter sommaren. Vi finns där
hela tiden för just dig!
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