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Hej alla glada polskedansare, medlemmar och vänner! 
 
Våren är här och nu är det inte många gånger kvar av vårens dansprogram. Passa på att 
utnyttja återstående danskvällar, i maj blir det väldigt tomt när både Polskedansarna och 
Mälparingen har slutat för säsongen. Vi har haft väldigt duktiga instruktörer och bra musik på 
sistone men tyvärr har vi varit betydligt färre deltagare än vad vi brukar vara. Vi hoppas att 
det är tillfälligheter. I annat fall är det viktigt att ni för fram eventuella synpunkter så att vi i 
styrelsen får idéer om hur vi kan öka på deltagarantalet igen. Ju fler vi är desto bättre kvällar 
kan vi ordna.   
Styrelsen med programansvarig Viveca i spetsen arbetar för högtryck med höstens program 
och hoppas kunna vara klara till kolonifesten den 2 juni. 
 
Årsmötet 2017-02-16 
Årsmötet 2017 leddes av Björn Brickstad.  
Även detta år befanns föreningens verksamhet och ekonomi vara i god ordning och styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet.  
Styrelsen och övriga funktionärer valdes om och är därmed de samma som föregående år 
förutom att vår sekreterare Kerstin Nordfors tackade för sig efter lång och trogen tjänst. Vi 
tackar Kerstin för ett fantastiskt arbete i styrelsen under många år. Vi hoppas att hon tänker 
fortsätta sitt fotograferande under danskvällarna. Kerstin ersattes i styrelsen av Manne af 
Klintberg som hälsas välkommen i styrelsen. Under årsmötet fördes också en diskussion om 
hur vi som förening ska möta aviserade hyreshöjningar för vår danslokal. 
Lars-Erik fortsätter att se till att vår hemsida alltid är uppdaterad och i gott skick.  
Handlingar från årsmötet finns utlagda på vår hemsida.  
 
Danskväll och kakbuffé 27 april 
Vi fortsätter traditionen med kakbuffé och danskväll som avslutning på vårens 
torsdagsdanser. För dansmusiken står i år en kvartett från Täby spelmansgille bestående av 
Maria Ehrman, Bengt Mattson, Lena och Mårten Hellquist. 
Som vanligt måste vi hjälpas åt med bakandet till kakbuffébordet. 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 2/6 kl. 19.00 
Årets kolonifest går av stapeln 2 juni. Eftersom det har varit så lyckat med knytisbuffé 
fortsätter vi med det även i år, varför ändra ett vinnande koncept? Sötsakerna till kaffet fixar 
festkommittén. Det finns 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. 
I år sammanfaller festen med Lars-Eriks födelsedag varför han kommer att bjuda på tårta och 
”stå för fiolerna” i form av spelman Hadrian Prett. Föreningen bidrar med lokalhyran så årets 
kolonifest blir avgiftsfri! 
Vägbeskrivning se nästa sida. Hjärtligt välkomna!   
 
Medlemmar. 
Vi vill åter gärna slå ett slag för medlemskap i föreningen. Med aviserade höjningar av 
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kvällshyran är det viktigt att vi är många medlemmar eftersom medlemsavgiften förväntas 
täcka lokalhyran. Du som besöker oss relativt regelbundet har ju igen det i reducerad 
kvällsavgift. 
 
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.  
 
Höstupptakt  7:e september 
Höstens verksamhet börjar den 7:e september med en danskväll. Daniel Wätte spelar upp till 
dans på sin, hör och häpna, saxofon. Han lär enligt säkra källor smeka fram den mest 
fantastiska dansmusik ur sitt instrument, något ni inte får missa. Eventuellt har han med sig 
någon spelkompis. 
  

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. 


