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SKURU   BLADET 

 

INFORMATION FRÅN DIN VILLAFÖRENING 

 

 

Skurubron & buller 

Nästa år startar bygget av den nya Skurubron. Den 8 

december 2016 vann bygget laga kraft så nu finns 

inga hinder för att börja. 2021 är det dags att prov-

köra bron. En avgift om fyra kronor per passage är 

beslutad, avgiften upphör när 2/3 av investeringen är 

täckt. 

Föreningens ansträngningar för att reducera buller 

har varit tämligen fruktsamma. Vi anser att Vägver-

ket har gjort bullerreducerande åtgärder så långt det 

är rimligt. Den framtida bullernivån kommer att bero 

på trafikmängd, buller från respektive fordon och 

brons beskaffenhet. Kommer billiga förarlösa Uber-

taxi att öka trafikmängden till det fyrdubbla eller 

kommer fordonen att tysta sig själva, vem vet. 

 

222:ans bullerplank utmed Bastusjön ingår inte bro-

projektet. Ektorps villaförening har tillsatt en arbets-

grupp för att förbättra ljuddämpningen på sträckan. 

Vi håller på att ta reda på vilken effekt ändrat bul-

lerplank skulle ha. Förhoppningsvis kommer våra 

gemensamma ansträngningar att bidra till bättre 

ljuddämpning på sträckan. 

 

Gångvägar/Välvårdat Skuru 

Trappan Drottninghamns båtklubb till Kristinedals-

vägen blev klar i somras, det blev en trevlig och bra 

trappa. Tack Nacka kommun! 

Nästa stora gångvägsprojekt är gångbryggan utmed 

Kungsviken. För oss innebär det att en underbar 

gångstig mellan Kungsviken och Ledungstigen blir 

mer tillgänglig, dvs man behöver inte avsluta med 

175 trappsteg. De boende i Kungsvik kommer också 

att få förenklad access till sina fastigheter. Till 

sommaren ska projektet vara klart. 

 

Sedan finns det sträckor som är helt omöjliga att få 

gehör för som t ex säker och trevligare gång- 

 

väg/trottoar Gustaf Hööks väg till Vis-

borg/Kungsviken. En snutt om 30 meter! Eller helst 

en trottoar jämte norra Utskogsvägen. 

 

Tennishall 

Tennisintresserade kan se fram emot en ny ten-

nishall i Skuru. Det är Saltsjö-Duvnäs tennisklubb 

som investerar i nya lokaler. På höger sida om Ek-

torpsvägen innan denna passerar motorvägen ska 

bygget uppföras, (från en Skuruvy förstås). 

 

Facebook ”Vi i Skuru” 

”Vi i Skuru” heter vår facebookgrupp - Gruppen 

har snart 800 medlemmar! Här avhandlas stort och 

smått som händer i Skuru. 

 

Fina medlemsrabatter 

Använd föreningsrabatterna och tjänar in med-

lemsavgiften blixtsnabbt - Som medlem i Skuru 

Villaförening har vi rabatter på Fredells, Hyrpoolen, 

Flügger Färg och Bygg-Ole.  

Bli medlem genom att betala 425 kr till pg 4334165-

0, ange för- och efternamn, gatuadress, postnummer 

och postort. Ange kod 1252 (= Skuru Villaförening). 

 

Bidra till Skuru! 

Hjälp till i styrelsen – Vi söker dig pensionär som 

har tid att få till bra förbättringar i Skuru. Skulle du 

vara yngre går det också an. Styrelsearbetet är kul, 

trevligt, socialt och stundom fruktsamt. Ring ordf 

Bengt Krottler 0704 284141. 

 

Kom på årsmöte den 6 april, tema 

solenergi 

Öka din kunskap om solenergi och träffa styrelsen. 

Se information på andra sidan! 
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Årsmöte Skuru Villaförening 

 

Solenergi är kvällens tema 

 

Dags för solceller? Hur långt har tekniken kommit? Vad krävs 

för att producera egen el? 

Mikael Bergbom, Measol, förtäljer oss allt man behöver veta 

om ämnet. 
 

 

Datum:  torsdagen den 6 april kl. 18:30 

Plats:  Skurustugan, Värmdövägen 339 
 

Föreningen bjuder på lätt förtäring! 

 

 

Mötet inleds med årsmötesförhandlingar och presentation av verksamheten 2016,  

därefter är Mikael Bergbom ciceron i ämnet solenergi. 

 

Alla boende i Skuru hälsas hjärtligt välkomna!  

 

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 2016 ett inbetalningskort, att betala dec 2016.) 

mailto:skuruvf@hotmail.com

