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Styrelseordföranden har ordet: 

Hej. Hösten har varit annorlunda på alla sätt. Vi har både 

sett hört och känt hur världen har blivit både kallare och 

varmare på alla sätt och vis. Här i Tallkrogen har dock 

livet varit absolut som vanligt med en ovanligt regnig 

men samtidigt lyckad picknick och en mycket trevligt och 

lärorikt höstmöte om äpplen. En nyhet är att nu har 

studenterna flyttat in. Och jag hoppas att många med 

mig finner att det livar upp en del och har blivit fint, 

även om vi kan hålla med om att det är synd när 

grönområden försvinner. I händelsernas spår är det lätt 

att glömma de sina, till förmån för ökat surfande, tv-

tittande och oroande för framtiden. Det finns dock all 

anledning att göra tvärt om. Hjälpas åt och ta fasta på 

det goda i var och en. Julen är en påminnelse om detta 

och jag hoppas inte rädslor och oroar utan frid och 

glädje kan infinna sig i våra stugor. Tillsammans får vi 

hjälpas åt, och det betyder att även inkludera våra 

grannar. 

En miljöaspekt som faktiskt stör och oroar grannsämjan 

och vår miljö är om man eldar otillåtna saker, som 

tjockolja, surved, sopor eller kemikalier. Röken letar sig 

in hos grannar, skapar allergier och stör nattsömnen, så 

även för mig. Därför, undvik att elda annat än färsk och 

fin ved, ren olja eller pellets med väl inställda pannor, så 

du inte orsakar problem för dina grannar i onödan.  

Gläds åt alla fina belysningar som glimrar så fint och gå 

försiktigt på frostiga vägar och trottoarer.  

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR, 

Eder ordförande /Erika Bellander 

 

Redaktörens ruta 

Sen sist… 

Det byggs och rivs i området, men bygget av bandyhallen har skjutits upp på obestämd tid eftersom 

kostnaderna blivit mycket högre än beräknat.  Nu utreder man om det går att bygga någon 

annanstans, kanske i Gubbängen.  

Studentbostäderna vid tunnelbanan har blivit nominerade till Årets bygge, som belönar byggprojekt med bra kvalitet 

och form.   Och så har panncentralen på Kaggeholmsvägen rivits. Här ska det sedan bli 72 hyresrätter. 

Kring Tallkrogsplan har vi fått en del nya verksamheter.   Själv tänker jag passa på att stödja våra lokala förmågor 

med en kardemummabullefika på Oya Café vid tunnelbanan, och kanske en klippning hos Linnidia.

 / Anna.  

MERA OMTALLKROGEN  

Vi har fått hjälp 

av mäklarringen med nya broschyrer om tallkrogen, som kommer att delas ut till nyinflyttade. Eftersom upplagan är 

begränsad kan vi inte dela ut till alla som vill ha, utan gör så här, som vi gjort tidigare om åren. Ett stort tack för detta 

till mäklarringen .  
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Grannsamverkan i Tallkrogen Informerar : 

Inbrotten ökar  

Under den allra första veckan i december drabbades 

Tallkrogen av inte mindre än 5 inbrott och 

inbrottsförsök. Och alla skedde under dagtid. Många 

arbetar vilket innebär att huset står tomt under dagtid. 

Och att det sker nu, under årets mörka tid är inte heller 

ovanligt.  

Under Jul- och Nyårshelgen är många bortresta. Är du det? Se 

till att någon granne samlar in posten, vattnar blommorna och 

kanske också parkerar bilen på din infart. Glöm inte heller att 

berätta för ditt kontaktombud på din gata att du reser bort. 

Finns inte något kontaktombud på din gata? Varför inte bli det 

själv!  Du blir det enklast genom att maila Ulla Gunnarsson 

som är huvudkontaktombud i Tallkrogen. Du når henne på 

ulla.gunnarsson@gmail.com.  

Grannsamverkan i Tallkrogen består av ett antal kontakt-

ombud runt om i området.  

Alla nya kontaktombud inbjuds till ett informationsmöte hos 

polisen i Farsta. Där får man information om vad 

Grannsamverkan innebär och man får träffa de poliser som är 

engagerade i skyddet av vårt område och ditt hem.   

Som kontaktombud på din gata får du brottsstatistik och 

varningsutskick via mail från lokalpolisen i Farsta. Polisen 

tipsar om bättre lås, larm och ber alla i Grannsamverkan vara 

särskilt uppmärksamma på omgivningen.  

Du skickar informationen vidare till dina närmsta, tiotalet 

grannar. Och ni får på det viset information som kan hjälpa dig 

och dina grannar att hålla tjuven borta från era hem.  

Ser du något, eller någon som inte hör hemma i ditt område 

larmar du polisen. 

114 14 vid misstanke om brott och 112 vid pågående brott! 

Och kom ihåg, det är alltid bättre att ringa en gång för mycket 

än en gång för lite. 

OBS! 

Tallkrogen och vår närmiljö! 
ELDA MED OMSORG!  

Eldar du i panna 

eller braskamin 

får du inte elda 

hursomhelst, inte 

heller utomhus 

på din tomt. 

Området är tätt 

med villor och vi 

bor nära 

varandra!  

Ibland eldas det lite för lättvindigt! Det är jobbigt för oss 

grannar, men det är också farligt. Dels är husen av trä 

och eldfängda. Sköter man inte sin panna, eller eldar fel 

saker som t.ex. sur ved, tjockolja eller impregnerat virke, 

får man sot och eller skadlig rök eller brand som följd.  

För dig själv kan detta bli allvarligt, men, det orsakar 

problem även för grannarna, t.ex. med rinnande ögon, 

allergier och i värsta fall cancer. Det är inte bättre om 

man gör det när det är mörkt så ingen ska se röken, men 

det tränger in i villorna runtomkring ändå. Helt enkelt är 

detta förbjudet och kan polisanmälas. 

Samma gäller för eldning på tomten, man får bara elda 

trädgårdsavfall, inget annat. Dessutom får man då bara 

elda två veckor per år, vecka 18 och vecka 40. 

Lite trött ton tyvärr, men pga många klagomål som 

kommer in till oss i styrelsen, så visa gärna omsorg om 

vår närmiljö  . 

mailto:ulla.gunnarsson@gmail.com
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SUDOKU

PÅ GÅNG I TALLKROGEN:  

JULGRANSPLUNDRING  

10 JANUARI 14-16 i GUBBÄNGENS SKOLAS MATSAL 
Ta med familj, vänner och grannar och kom. Denna stora fina julgransplundring är väl värd att besöka. 

Det blir en oförglömlig stund för alla, och särskilt för barnen. För inträdesbiljetten får du fika, dans, 

lekar, underhållning mm. och en trevlig eftermiddag. 

Loppis i Tallkrogen en lördag i vår! 
Håll koll på hemsidan  

http://www.tallkrogenstf.se/ 

Här finns vi 

Hitta mer information om trädgårdsstadsföreningen på vår hemsida www.tallkrogenstf.se där vi också lägger upp 

nyheter löpande. Eller på vår Facebooksida där det finns möjlighet att kommentera och diskutera. 

Kontakta oss gärna på: info@tallkrogenstf.se 

PYSSEL:  

”Droodle”  

Vad föreställer denna?  

Färglägg  

Skapa en berättelse  

Fotografera och lägg 

upp  

på Tallkrogens 

Trädgårds-

stadsförenings  

FB-sida, om du vill! 

http://www.tallkrogenstf.se/
mailto:info@tallkrogenstf.se
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Hänt sen sist! 

Regnrekord för höstens picknick  
Årets picknick den 6:e december blev en något blöt tillställning, men med varm stämning. 

Det regnade. Tipsraden rann bort och gummistövlar fylldes med regn. I början september bjöd föreningen 

traditionsenligt in hela området på picknick.  

De som trotsade regnet bjöds på fika och bullar och kunde köpa korv av grannsamverkan. Barnen hoppade 

i hoppborgen, fick pop-corn av Mäklarringen och humöret var gott. Tipsrundan om Tallkrogens historia och 

nutid var klurig, men en person lyckades få alla rätt. 

Det var betydligt mindre folk än under förra årets solskensvarma tillställning, men det var väldigt 

mingelvänligt och man hann prata med nästan alla som var där.  

Blåsorkestern blåste bort de värsta skurarna och när vi kom till prisutdelning och lottdragning kunde vi fälla 

ner paraplyerna och glädjas åt att nästan alla vann.  

/ Anna 
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HÖSTMÖTE 19 Oktober i Tallkrogens skola  
Jessica Karlsson från Hillbillies, lärde oss om främst äppelträd och deras beskärning. 

 

Det var med stor 

förväntning som vi 

samlades för att lyssna. 

Tyvärr kunde POMOLOGEN 

Anna-Stina Andersson inte 

komma, men skickade en 

kollega Jessica Karlsson 

som gjorde en jättefin 

presentation för oss. 

Praktisk och med bra tips 

att ta med om hur och när 

man ska beskära, ympa 

mm. Samt hur man bäst 

håller borta ohyra från 

äppelträdet. De som ville fick lämna äpplen till Anna-Stina för sortbestämning. Jessica kan beställa äppelplantor, dvs, 

i två delar, rot och överdel, som man sen ympar ihop själv. Inget konstigt enligt henne. Då kan man plocka ihop 

växtsätt och äppelsort enligt tycke. Mer info finns att få ang. sorter mm. hos henne på www.hillbillies.nu. Detta 

måste beställas via TTF, som kommer att administrera detta under våren, om intresse finns. Mer i Marsnumret om 

detta. Så ta chansen och börja planera för din trädgård och nya äppelträd!  

/Erika  

http://www.hillbillies.nu/
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TTF-info 

Medlemsrapport! 
En liten rapport från medlemsfronten från vår medlemsansvarige: 

 Antal medlemmar 26/11 är 591 st 

 Antal nya medlemmar fr.o.m. 1/9 är 5 st 

 Antal utträden fr.o.m. 1/9 är 0 st 

 Antal nya medlemmar sedan årsskiftet är 34 

 Antal utträden sedan årsskiftet är 0 

Glädjande att det fyllts på medlemmar men att inga har utträtt! 

Ett medlemskap i Villaägarna ger automatiskt ett medlemskap i Tallkrogens Trädgårdsstadsförening. Vad många inte 

vet eller tänker på är att medlemskapet berättigar till många fina förmåner och rabatter. Vilka rabatter och förmåner 

man erhåller finner man enklast att läsa om på Villaägarnas hemsida, www.villaagarna.se/medlemsrabatter . 

Boendemiljö och grannsamverkan gör gemensam sak!  

 

KÖR FÖRSIKTIGT I TALLKROGEN!  

Gående och cyklister måste kunna samsas med bilarna, och inte minst rådjur.  
 
Vi värnar särskilt om våra barn och äldre. Dessutom blir det tystare och lugnare, så håll farten även nattetid. 
 

Det går lättare att upptäcka bilar och undvika konflikter, särskilt när det är halt!   

Baksidan

Ansvarig och redaktör för Informationsbladet är er 

styrelseordförande Erika Bellander. Tidningen är tryckt 

hos Printman Reklam AB i Stockholm. Medverkande 

skribent är Anna Norberg. 

Vi är tacksamma om du vill lägga dig i utformningen. Ser 

fram emot dina synpunkter, önskemål och bidrag.  

Har du andra frågor, meddelanden eller annat angående 

föreningen och eller Tallkrogen som vi bör lyssna till eller 

arbeta med, hör av dig! 

Allra helst ser vi fram emot din hjälp i någon av våra 

grupper:  

 Festkommittén 

 Boendemiljögruppen 

 Redaktionsgruppen 

 Webbgruppen 

 Annonsgruppen 

 

Maila till erika.bellander@bellwox.se eller hör av dig via 

hemsidan www.tallkrogenstf.se eller på vår faceboksida

 

http://www.villaagarna.se/medlemsrabatter
http://www.tallkrogentf.se/

