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Hej alla glada polskedansare, medlemmar och vänner!

Nu har vi genomfört en stor del av vårens danskvällar men ännu finns det mycket roligt att se 
fram emot. Vi får träffa Britt-Mari och Bengt, som visar olika bakmesvarianter, Eva och 
Tommy, som instruerar polska från Särna och Bebs och Hans, som lär oss polska från Rätan 
efter Arne Modén. Spelmän vid dessa kvällar blir Gamla Enskede spelmän, Lilian Höjd och 
Alice Fors. 
Styrelsen med Viveca i spetsen arbetar för fullt med höstens program, det är alltid lika roligt. 
Bra att ni skickar in önskemål, det är visserligen inte alltid vi kan uppfylla era önskemål men 
vi försöker så långt möjligt. Ibland för vi över önskemål till kommande termin. Det är också 
bra om ni för fram eventuella synpunkter på danskvällarna så att vi får en uppfattning om hur 
de har fallit ut.

Årsmötet 2016-02-11
Årets årsmöte leddes av Walter Dürr. 
Mötet fann föreningens verksamhet i god ordning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
Styrelsen och övriga funktionärer valdes om och är därmed de samma som föregående år.
Lars-Erik fortsätter att se till att vår hemsida alltid är uppdaterad och i gott skick. 
Handlingar från årsmötet finns utlagda på vår hemsida. Intresse fanns för fortsatt samarbete 
med Stockholms spelmanslag så styrelsen jobbar vidare med det. Kanske något liknande förra 
höstens svensk-norska evenemang.
                               

Danskväll och kakbuffé 21 april
Vi fortsätter traditionen med kakbuffé och danskväll som avslutning på vårens 
torsdagsdanser.
I år står den välrenommerade gruppen Leontines kapell för musiken. Gruppen har gett ut flera 
dansanta skivor som en del av våra instruktörer gärna använder till sina instruktioner. 
Som vanligt måste vi hjälpas åt med bakandet till kakbuffébordet. Hittills har det inte varit 
några problem med bakandet så vi hoppas kunna behålla den höga standarden på vårt kakbord 
även i år. 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 27 maj  kl. 19.00
Årets  kolonifest  går av stapeln 27 maj.  Som vanligt  blir  det  knytisbuffé,  sötsakerna fixar 
festkommittén. Det finns mycket begränsade möjligheter till uppvärmning så det är bra om 
det blir mest kalla rätter. Du tar själv med dig det du vill dricka till maten.
Om vädret tillåter finns möjlighet till utedans, vi får hålla tummarna för det.
I skrivandets stund är det inte riktigt klart med musiken men det återkommer vi om. 
Sedvanlig kvällsavgift gäller, 50 kr för medlemmar, 70 kr för övriga förutom studerande som 
betalar 30 kr.  Vägbeskrivning se nästa sida. Hjärtligt välkomna!  

Medlemmar.
Vi vill gärna slå ett slag för medlemskap i föreningen. Du som besöker oss relativt 
regelbundet har ju igen det i reducerad kvällsavgift. Det är meningen att medlemsavgifterna 
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ska täcka hyran för lokalen vilket den i nuläget gör med mycket snäv marginal.
Årsavgiften är 250 kr, men passa på nu när det är halv avgift för hösten!
Vi vill passa på att påminna dig som ännu inte har betalat din medlemsavgift.
Den betalas in på postgiro 47 39 32- 2.
Vi är nu 95 medlemmar varav två hedersmedlemmar. 
Under året har vi fått 6 nya/återvändare, vi välkomnar :
Anna Janzon
Roland Sandström
Gun-Britt Tottie
Agneta Währner
Kristina Feldbaum
Kari Underdal 

Höstupptakt  8:september
Höstens verksamhet börjar den 8:e september med en repris av förra höstens succé nämligen 
en danskväll där Kollijox står för musiken.

Skön vår och sommar önskar styrelsen!

Vägbeskrivning Skarpnäcks koloniområde.

Du som kommer med bil:

Sväng av från Nynäsvägen mot Skogskyrkogården. (Höger om du kommer från Nynäshamn 
och vänster om du kommer från stan).
Vid första stora korsningen med trafikljus tar du Gamla Tyresövägen till höger.
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.
Från parkeringen följer du Skarpnäcks koloniväg till vänster (räknat från Snårtäppevägen) 
fram till föreningshuset där festen går av stapeln.                  

Du som åker kommunalt:

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.
Gå Gråhundsvägen lite ”bakåt” på samma sida av Gamla Tyresövägen som hållplatsen.  Sen 
in på Vinthundsvägen, följ den en liten sträcka – totalt 100-150 m. Snett fram till höger går 
Skarpnäcks koloniväg. Följ den tills den kröker till höger. På vänster sida  ligger klubbhuset 
en liten bit från vägen.

Bra karta finns på  kartor.eniro.se 
Sök på klubbhusets adress ”Skarpnäcks koloniväg 98” på eniro.se. 
Till och med utedansbanan är utsatt.


