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Hej alla glada polskedansare, medlemmar och vänner!
Våren är nu på väg och vi har hunnit en bra bit in i Polskedansarnas vårprogram.
Uppslutningen har varit god. Tack vare den extra tian vi lade på kvällsavgiften har de flesta
kvällarna gått ihop trots att vi arvoderat både instruktörer och musiker. Det lovar gott inför
hösten. Styrelsen och programansvariga är nu i full färd med att färdigställa höstprogrammet.
Det är ett roligt jobb tack vare att det finns så många duktiga instruktörer och musiker som
gärna ställer upp för oss. Vilken tur att vi slipper truga!
Vi försöker tillfredställa önskemål från er både vad gäller danser, musiker och instruktörer så
långt möjligt.

Årsmötet 2014-02-13
Årets årsmöte leddes av Kjell Lindgren. Mötet fann föreningens ekonomi i god ordning och
beviljade styrelsen ansvarsfrihet. På årsmötet beslutades att höja kvällsavgiften med 10 kr för
att ha råd med ”levande musik” i så stor utsträckning som möjligt.
Åke lämnade sin plats i styrelsen efter många år som programansvarig. Vi är så tacksamma
för allt jobb han har lagt ner på detta genom åren. Viveca Loman kommer att ”axla Åkes
mantel” kommande verksamhetsår.
Styrelsen önskar välja in en suppleant som ersättning för Åkes avgång men hittills har ingen
anmält sig. Platsen finns så säg till om du vill vara med. Vi har väldigt trevligt i styrelsen och
det är alltid bra när många slår sina kloka huvuden ihop, framför allt vad gäller programmen.
Yngve och Marianne har avgått ur festkommittén efter många år och vi tackar även dem för
”lång och trogen tjänst” . De har ersatts av Elisabeth och Björn Brickstad som nu bildar
festkommitté tillsammans med Lars-Erik Blomgren.
Handlingar från årsmötet finns utlagda på vår hemsida.

Danskväll och kakbuffé 2014-04-24
Som vanligt avslutas vårens program med danskväll och kakbuffé.
I år är det Stockholms spelmanslag som står för dansmusiken så vi ser fram emot en härlig,
varierad danskväll.
Den formidabla kakbuffén är något vi alla hjälps åt med. Du som vill bidra med godsaker till
kakbuffén kan kontakta Christina som håller i trådarna för arrangemanget tillsammans med
festkommittén.
Henne når du på följande adress: Christina Trapp 0708-845747 Christina.Trapp@telia.com,
Kvällen är förlängd med en halvtimme till kl. 22.15 så att vi ska hinna med att både dansa och
fika i lugn och ro.
Kvällsavgiften är denna kväll förhöjd med 20 kr men då ingår kaffe och kakbuffé.

Försommarfest på Skarpnäcks koloniområde 14-05-23 kl 19.00
Tack vare att Gudrun har sin fina kolonilott i Skarpnäcks koloniområde har vi även i år
möjlighet att hyra den förnämliga stugan och dansbanan. Vi hoppas på lika fint väder som
förra året då vi kunde dansa ute tills Hady blev stel i fingrarna.
I år är det Pär-Olov Steneryd och Eva Frisk som står för dansmusiken.
Vårbuffén bidrar vi alla till. Du tar med dig något matnyttigt till buffébordet, helst med något
som inte behöver värmas eftersom ugnskapaciteten är begränsad, och det du vill dricka.
Festkommittén fixar något till kaffet.
Sedvanlig kvällsavgift gäller dvs 50 kr för medlemmar, 70 kr för övriga förutom studerande
som betalar 30 kr. Vägbeskrivning se nästa sida. Hjärtligt välkomna!
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Höstupptakt
Höstens verksamhet startar den 11 sept med en danskväll, därefter får vi besök från Jämtland
av uppdansningsdomaren PO Pettersson som ska instruera bl.a. gammelvänster.
Som vanligt planerar vi att ha höstprogrammet klart tills ”vårfesten på kolonin”.

Årsavgiften.
Alla har betalt årsavgiften, utom 5 personer som svarat att de står över, och 7 personer som
ännu inte hört av sig vad de tänker. Just nu är vi 89 medlemmar som betalt.
Vi vill hälsa välkomna till Ingbritt Darlin och Ann-Britt Rehnström.
Årsvgiften är 250 kr. Om någon av våra vänner vill bli medlem nu, så gäller halv avgift för
hösten.
Betalas in på postgiro 47 39 32- 2.

Skön vår och sommar önskar styrelsen!
Vägbeskrivning Skarpnäcks koloniområde.
Du som kommer med bil:
1. Sväng av från Nynäsvägen mot Skogskyrkogården. (Höger om du
kommer från Nynäshamn och vänster om du kommer från stan).
2. Vid första stora korsningen med trafikljus tar du Gamla Tyresövägen till
höger.
3. När du passerat villaområdet och ser koloniområdet på fältet tar du
Snårtäppevägen till höger (OBS hastighetsgräns !) och följer denna till
en stor P-plats ( vid miljöstationen) där du ställer ifrån dig bilen.
4. Från parkeringen följer du Skarpnäcks koloniväg till vänster (räknat från
Snårtäppevägen) fram till föreningshuset där festen går av stapeln.
Du som åker kommunalt:
1. Ta buss 811 eller 816 från Gullmarsplan och gå av vid hållplats
Vinthundsvägen. Buss 180 går från Kärrtorp mot Orhem. Sök på SL.se –
ange ”från” Gullmarsplan, ”till” Vinthundsvägen.
2. Gå Gråhundsvägen lite ”bakåt” på samma sida av Gamla Tyresövägen
som hållplatsen. Sen in på Vinthundsvägen, följ den en liten sträcka – tot
100-150 m. Snett fram th går Skarpnäcks koloniväg. Följ den tills den
kröker th. Tv ligger klubbhuset en liten bit från vägen.
Bra karta finns på kartor.eniro.se
Sök på klubbhusets adress ”Skarpnäcks koloniväg 98” på eniro.se.
T.o.m utedansbanan är utsatt.

