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Hej alla glada polskedansare, medlemmar och vänner! 

 
Trots det tveksamma väderläget får vi väl anse att våren är här. Polskedansarnas verksamhet 

pågår som vanligt och nu återstår bara tre torsdagskvällar den här danssäsongen. Vårens 

danskvällar har varit välbesökta vilket gör att ekonomin har gått ihop trots att vi många 

gånger har haft både instruktörer och spelmän. Som vanligt den här årstiden är styrelsen igång 

med att sammanställa höstprogrammet. Vi har så många duktiga instruktörer och spelmän att 

anlita så det blir säkert att fint höstprogram i år också.  

Vi hoppas att ni har lagt märke till att man numera kan se i programmet vilka danskvällar som 

har kommit till efter önskemål från er medlemmar( markerat med asterix). Fortsätt att önska, 

det lönar sig många gånger.  

 

  

Årsmötet 2014-02-12 
Årets årsmöte leddes av Björn Brickstad. Mötet fann föreningens ekonomi i god ordning och 

beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  

Styrelsen och festkommittén ser ut som förra åtet med enda skillnaden att Monica Söderberg 

har valts in på den vakanta posten i styrelsen som vi inte lyckades besätta förra året. Lars-Erik 

fortsätter att sköta vår hemsida vilket vi är så tacksamma för. 

Bebs von Reybekiel och Birgit Johansson lovade att ställa upp i den arbetsgrupp som ska 

jobba med den norsk-svenska dansdagen/kvällen som ska genomföras i samverkan med 

Stockholms spelmanslag i höst, den 21/11. 

Handlingar från årsmötet finns utlagda på vår hemsida. 

 

Danskväll och kakbuffé 2014-04-23 
Traditionsenligt avslutar vi vårens torsdagsdanser med en hejdundrande kakbuffé. 

För dansmusiken står gruppen Nätt och Nytt, Helen Eriksson, Kerstin Ingels, Ylva Persson, 

Isabell Svärdmalm och sist men inte minst Stefan Öberg. Vi är så glada att de vill och kan 

komma och spela för oss en vanlig torsdagskväll, de har ju en bra bit att åka. 

För att kakbuffén ska leva upp till sitt rykte vill det till att vi alla hjälps åt. Du som vill bidra 

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 30 kr men då ingår kaffe och kakbuffé. 

 

Försommarfest på Skarpnäcks koloniområde 14-05-29 kl 19.00 
Årets kolonifest går av stapeln 29 maj. Förhoppningsvis har det då blivit varmt och skönt ute 

så vi kan nyttja den finna dansbanan. Det finns ju även möjlighet att dansa ute under tak om 

så skulle behövas. Mikael och Maria Sjögren kommer att stå för musiken så det blir härlig  

dansmusik i dalaton. 

Som vanligt blir det knytisbuffé men den här gången handlar det om mat, kakorna står 

festkommittén för. Det finns begränsade möjligheter till uppvärmning så det är bra om det blir 

en del kalla rätter. Du tar själv med dig det du vill dricka till maten. 

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  15-09-10 
Höstens verksamhet börjar den 10/9 med en danskväll. Folkmusikgruppen Kollijox står för 

musiken. 

 

Medlemmar 
Vi är just nu 95 medlemmar i föreningen. 

Vi hälsar följande 7 nya/återvändare välkomna: 

Antonia Jacobaeus, Jens Knak, Annika Nilsson, Alfred Voldum, Ulla-Maria (Mia) 

Gustafsson, Viveka Grut Lillieros och Anna Wahlsten 

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. 


