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SKURU   BLADET 
 

INFORMATION FRÅN SKURU VILLAFÖRENING 
 
 

Skurubron & buller 
Bullerskärmen vid Bastusjön – Vi vet numera hur 
bra 222:ans bullerskärm vid Bastusjön är. På årsmö-
tet redogör vi för den utredning vi har låtit göra. 
 

Skurubron - I höst startar bygget av den nya 
Skurubron. Upphandling av entreprenörer ska vara 
klart till sommaren. 2021 är det dags att provköra 
bron. En avgift om fyra kronor per passage är beslu-
tad, avgiften upphör när 2/3 av investeringen är 
täckt. 

 

Gångvägar/Välvårdat Skuru 

Norra Skuru - Mycket händer i Skuru, inte minst i 
samband med modernisering av vatten och avlopps-
anläggningar i norra Skuru. Miljön blir vinnare, bil- 
och gångvägar blir samtidigt upprustade. Äntligen 
kan promenaden göras på trottoar i stället för att 
samsas med buss och bilar. 
 

Norra Europas trevligaste gångväg – Stigen som 
går mellan Ledungsstigen och Kungsviken ska få en 
uppfräschning i år. Bland annat så ska det bli en 
trappa vid dess brantaste parti. Den nybyggda gång-
bryggan vid Kungsviken gör att vi får en promenad-
väg ända ut till udden. Detta är sannolikt en av 
Norra Europas trevligaste gångväg. 
 

Parken Duvnäs Utskog - Projektering för etapp 2 
pågår för fullt. Den trevliga lekplatsen ska få säll-
skap av utegym med mera. 
 

Stiftelsen - På stiftelsens mark kommer några av de 
uttjänta lådorna att ersättas av bostadshus. Stiftelsen 
har för avsikt att på sikt avveckla sitt ägande av 
mark i Skuru. En del har redan sålts och där byggs 
det bostadshus. Se visborgsminne.se 

 

Övrigt 

Ekensdal – Konferensen Ekensdal har bjudit in till 
måltider under några tillfällen under året. Ett trettio-
tal gäster per gång har hörsammat erbjudandet. 

 

Saltsjö-Duvnäs tennisklubb - Arbete med detalj-
plan för tennishallen pågår. Sannolikt tar det ganska 
många månader innan spaden sätts i marken. Place-
ringen är vid motorvägsundergången mot Ektorp på 
vår sida. 

 

”Vi i Skuru” heter vår facebookgrupp - Gruppen 
har över tusen medlemmar! Här avhandlas stort och 
smått som händer i Skuru. 

 

Rabatt hos Bygg-Ole - Som medlem i Skuru Villa-
förening har du rabatt på Fredells, Hyrpoolen, Flüg-
ger Färg, Bygg-Ole mfl. 

 

Hjälp till i Styrelsen! 

Skuru Villaförenings uppdrag är att göra Skuru trev-
ligare. Vi lyckas få igenom några förbättringar varje 
år och vi behöver tillskott till styrelsen. Vilka för-
bättringsförslag brinner du för? 
 
Att vara med i styrelsen innebär att vara med på väl-
digt trevliga möten och däremellan göra mindre ut-
redningar och putta på något projekt. Du kommer 
garanterat att göra nytta. 
Ring ordf Bengt Krottler 070 4284141. 

Skuru Villaförening är en lokalförening till Villaä-
garna 

 
Kom på årsmöte, tema Buller och 
Brott 

Välkommen på årsmöte 10 april, se information på 
andra sidan! 
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Årsmöte Skuru Villaförening 
 
 
Buller – Hur bra är bullerskärmen vid Bastusjön? 
Vi berättar på mötet hur mycket bättre det blir med en ny. 

 
Brott – Färre brott i Skuru, hur då?  
Brian Kylén redogör för metoder att förhindra ovälkomna besök. 

 
 
Datum:  tisdagen den 10 april kl. 18:30 
Plats:  Skurustugan, Värmdövägen 339 
Vem: Alla Skurubor är välkomna 
Förtäring:  Föreningen bjuder på lätt förtäring 
 
 
 
Mötet inleds med årsmötesförhandlingar och presentation av verksamheten 2017,  
därefter föredrag på tema buller och brott 
 
 
Välkomna önskar styrelsen Skuru Villaförening - skuruvf@hotmail.com 
 

 
 
Årsmötesförhandlingar, Dagordning enligt stadgar: 
1 - Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst. 2 - Val av ordförande för mötet. 3 - Val av två rösträknare, tillika justeringsmän 
för årsmötesprotokollet. 4 - Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll. 5 - Föredragande av styrelseberättelse och beslut 
rörande dess godkännande. 6 - Föredragande av revisionsberättelse och beslut rörande dess godkännande. 7 - Beslut om an-
svarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning. 8 - Val av styrelse jämte suppleanter för det kommande verksam-
hetsåret. 9 - Val av revisorer jämte suppleant för det kommande verksamhetsåret. 10 - Val av valberedning. 11 - Beslut om 
årsarvode till styrelsen och revisorerna. 12 - Beslut om årsavgift för det nästkommande verksamhetsåret. 

Verksamhetsberättelse/Styrelseberättelse och revisionsberättelse utdelas/presenteras på mötet. 
 
 
Bli medlem i Skuru Villaförening!  
 
 Stöd och bidra aktivt till Skurus närmiljö! Föreningen arbetar för rent och snyggt i Skuru, trevliga gångvägar, mindre 

buller från väg 222 m.m. 
 Spara pengar genom medlemsrabatter hos Fredells, Bygg-Ole m fl. 
 Bidra till att bevaka villaägares villkor som skattenivåer och kostnader vid bostadsbyten. 
 Medlemskapet ger dig också kostnadsfri rådgivning och magasinet Villaägarna. 
 
Bli medlem genom att betala 425 kr till pg 4334165-0, ange för- och efternamn, gatuadress, postnummer och postort. Ange 
även kod 1252 (= Skuru Villaförening). 
 
(Om du redan är medlem så fick du i november 2017 ett inbetalningskort, att betala dec 2017.) 


