Arbetsdagarna 2013
Vi träffas som vanligt nere vid badet kl 09.00 där vi får information om vad som skall göras under dagen,
och arbetsuppgifterna fördelas. Föreningen håller med arbetsverktyg, men ta gärna med egna redskap
såsom röjsax, såg etc. Korv, kaffe, läsk och bullar. serveras kl 12.00 vid badet
Arbetsdagen avslutas kl 15.00

Vintervatten i Edsala
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På förekommen anledning vill vi informera er om vårt vattennät
När vårt vattenledningssystem byggdes på 70 talet dimensionerades det enbart för sommarbruk. Man
hade således inte krav på att ledningarna överallt grävdes ner på sådan djup att de låg garanterat frostfritt.
Tanken var kanske att man helt skulle stänga av vattnet vintertid. Det visade sig dock att det var lättare
att upprätthålla en god vattenkvalitet om systemet fick vara igång året runt.
De åretruntboende och dom som frekvent nyttjade sina sommarhus höll systemet igång. Med åren har
man sedan vant sig vid att ha vatten även vintertid
Fler bor nu permanent och fler använder sitt hus mer frekvent även på vintern. Många husägare med
ytligt liggande egna ledningar har därför installerat värmekabel på ledningen fram till föreningens anslutning.
Självklart är det då frustrerande att en dag konstatera att det inte kommer något vatten ur kranen. Den
planerade helgen i stugan blir problematisk och för den permanentboende blir det extra besvärligt. Varje
styrelse har därför försökt åtgärda eventuella isproppar om detta låtit sig göras till rimliga kostnader.
Om det däremot innebär omfattande grävning för att lokalisera och eliminera proppen så kan ingen styrelse motivera en sådan åtgärd. Den eller de drabbade husägarna får dessvärre finna sig i att vara utan
vatten till dess ledningen tinar upp.
I det fall fastighetsägaren beslutar om åtgärd av tex. isproppar eller frusna rör skall detta bekostas av
fastighetsägaren, och sådana arbeten får då bara utföras inom den egna tomtgränsen.
Arbeten på föreningens vattennät får bara utföras efter godkännande av Styrelsen/vattenansvarige
På ett flertal ställen i området finns det tappkranar där drabbade husägare förhoppningsvis kan hämta
vatten.
Berörda fastighetsägare kan således inte ställa krav mot styrelsen om eventuella åtgärder.
Grundregeln att föreningen enbart garanterar sommarvatten gäller fortfarande.
Styrelsen

Detta är sista numret av det tryckta Edsalabladet.

Trots sin litenhet kräver detta blad en hel del arbete. Distributionen via posten kostar dessutom pengar.
Barbro och Guy Lindahl har under många år helt utan ersättning till stora delar författat men framför allt
tekniskt producerat bladet. I och med att styrelsen nu har tagit fram en ny modernare hemsida, känns det
motiverat att mer frekvent kunna informera våra medlemmar via hemsidan www.edsala.com. Det fåtal
medlemmar som inte har någon som helst möjlighet hämta informationen på nätet kan kontakta föreningens sekreterare och få ett utdrag av hemsidan postad till sig.
Styrelse planerar även att låta tillverka en bättre utformad anslags/informationstavla och överväger att
vid den placera en brevlåda där blad med aktuell information kan hämtas.
Styrelsen tackar Barbro och Guy för deras insatser.
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Välkommen till
Arbetsdagarna 2013
Lördag 27 april och lördag 28 September
samt till årsmötet söndagen 9 juni
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EdsalaBladet

Nu har även vi på Edsala kommit fram till 2013
och med det kommer även vi att bli moderna.
Edsalabladet har varit oss till gagn under många
år men ersätts nu av vår egen hemsida.
Det är ju sista gången en ordförande skriver i
Edsalabladet så jag tänkte passa på att tacka Guy
och Barbro Lindahl för det fina arbete de gjort
med tidningen. De har bidragit med att viktig
information kunnat nå ut till hushållen i vårt
område. Stort tack!
För övrigt så har den första månaden under detta
år avlöpt och att vintern fortfarande håller oss i
ett säkert grepp men snart kommer vi att märka
av dagsmejan och känslan av våren.
Mina två år som ordförande är nu snart över och
i juni månad kommer någon annan att ta över
klubban. Det har varit ömsom vin ömsom vatten
under den här tiden.
När man sitter som ordförande så försöker man
se saker och ting ur alla vinklar, kanske i vissa
stunder svårt att tillgodose allas behov, därför
vill jag betona för alla boende att respektera de
som har den rollen också är fastighetsägare, man
arbetar för att området ska bli så bra som möjligt. Som ordförande är man bara en del av ett
gäng som vänder, och vrider på frågor kors och
tvärs, inte alltid så enkla frågor och beslut.
Detta skriver jag för att vi även fortsättningsvis
ska ha vår egen styrelse och inte behöva bli
tvångsförvaltade.
Glädje är ändå att så gott som varje dag kunna
promenera i området och mötas med ett leende
från alla boende och gäster till dem.
Ofta har jag fått höra vilket bra arbete ni utfört,
vilka svåra frågor ni löst på ett mycket tillfredställande sätt och kul att ni gör så mycket för
vårt område, det är det som gör att man verkligen brinner för att hålla området vid liv. Tack
alla ni som alltid stöttat och visat er uppskattning, det har jag verkligen känt.
Jag vill på detta sätt passa på att tacka alla Edsalabor och vår egen styrelse. Ett särskilt tack vill
jag ge till Bosse Hagelqvist för det fantastiska
stöd jag fått under den här tiden och det arbete
du lagt ner, likaså till Monika Syrén som sammanställer allt vi beslutar.
Nu ser vi framåt och tar nya tag för vårt underbart vackra område. Ett område som är unikt
runt Mälaren. Jag vill också påpeka att glädje
och stöttning ger positiv energi.
Det får bli mina slutord i Edsalabladet.
Ett varmt tack, och trevlig vår
Göran Linday Natt och Dag
Ordförande

Barbro Lindahl 0159–12074
barbrol@telia.com
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Kommunalt Vatten & Avlopp Edsala Samfällighet
Under hösten 2012 har styrelse och VA-grupp undersökt alternativen på såväl privat VA i egen regi, som
anslutning till kommunalt VA.
Det i branschen etablerade företaget Bioclere har varit hos oss och berättat om ett privat alternativ, vilket
innebar dels ett antal fristående reningsanläggningar som Bioclere tillhandahåller, samt att Bioclere förväntar sig att Samfälligheten tillhandahåller projekterande data. Företaget reserverar sig för att vara totalentreprenör.
Samfälligheten tar då på sig ansvaret för en mycket omfattande rörentreprenad som skall projekteras och
drivas av Samfälligheten, för att slutligen inkopplas till Biocleres reningsanläggningar.
Till detta tillkommer en ganska omfattande drift och skötsel organisation som föreningen skall tillhandahålla.
Det har dessutom gjorts ett studiebesök hos Husby samfällighetsförening, för att se och höra hur införandet
av ett kommunalt VA-projekt fungerat i praktiken
Husby säger sig vara positiva till installationen och samarbetet med SEVAB.
En grupp från Samfälligheten har besökt SEVAB för diskussion om olika alternativ, samt för frågor/svar
kring projekteringen och genomförandet av ett kommunalt VA-projekt.
Styrelsen rekommenderar alla medlemmar att på hemsidan www.edsala.com under rubriken Vatten & Avlopp läsa på om studiebesöket hos Husby och rapporten från Bioclere-besöket samt frågor och svar från
besöket hos SEVAB.
SEVAB har dessutom på sin hemsida under rubriken Vatten & Avlopp/omvandlingsområden, en detaljerad
information om bakgrunden till kommunens beslut samt detaljer om VA installationen.
Utifrån inhämtad information är det styrelsens bestämda uppfattning att Edsala Samfällighetsförening ska
ställa sig bakom kommunens förslag på installation av kommunalt VA.
Styrelsen

Vårt dricksvatten
Äntligen rent vatten!
Vårt vatten har innehållit ganska höga halter av järn och kalk, därav bland annat en viss missfärgning.
Därför installerades i höstas ett nytt reningssteg med ett avancerat doseringssystem för att förbättra kvaliteten på vattnet.
Och som ni alla säkert redan smakat och upptäckt så fungerar reningsverket alldeles utmärkt.
Det är en stor skillnad mot tidigare.
I samarbete med kommun och livsmedelsverket håller styrelsen och VA gruppen för närvarande på med att
ta fram ett egenkontrollprogram för att säkerställa kvaliteten och distributionen av dricksvattnet.
Styrelsen

Arbetsdagen hösten 2012
Jag vill tacka de medlemmar som deltog på den senaste arbetsdagen och jag ser fram emot att träffa er nu
igen till våren.
Jörgen
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