Anslagstavlan
Efterlysning
Du som är hobbysnickare och är
villig att hjälpa föreningen med
lite enklare snickeriarbeten, kontakta någon i styrelsen
för mer information.
Du som besitter någon annan
kompetens, och vill hjälpa
föreningen på annat sätt är
naturligtvis också
välkommen att höra av dig.

Information
via E-post

EdsalaBladet
Edsala samfällighetsförening
2006

Du som har en
E post adress och vill ha
medlemsinformation
eller annan information från
samfälligheten till den,
v.v kontakta sekreteraren
för mer information

Informationstavlor
Vi kommer under detta
verksamhetsår att snygga
till den befintliga
anslagstavlan som står i
korsningen av
Hallonvägen och
Apelvägen. Vi kommer
dessutom komplettera med
ytterligare ett informationsställe vid bryggplats 1 där
vi har gemensam information med båtägare som har
bryggplats.

Arbetsdag
våren 2007
Arbetsdagen är preliminärt
planerad till
sista lördagen i april.
Mer information kommer senare

Informationsblad till nya fastighetsägare
Ett nytt informationsblad till nya medlemmar är under bearbetning.
Informationsbladet hälsar de nya välkomna till Edsala och berättar
samtidigt lite om de ordningsregler som finns men också vilket fint och
trevligt området man valt till sitt boende.
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Välkomna

till höstens gemensamma arbetsdag
Lördagen den 23 September kl 09.00 – 15.00
läs mer på sidan 3
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Styrelse
Ordförande

Thyni Olle

Sekreterare

olle.thyni@nordea.se
Bratland Eva

Kassör

Ledamot

Ledamot
Suppleant

Suppleant

Suppleant

0159-13633
0708-803684
08-55064110
0708-641106

eva.bratland@telia.com
Åström Rolf
0159-21745
0705-690740
rolf_astrom@telia.com
Lindahl Guy
0159-12074
0708-470424
guy.lindahl@indoor.se
Westberg Lars
0159-12372
lwestberg@tele2.se
Selberg Sören
0159-10002
0705-892508
soren.selberg@lo.se
Lindquist-Kull Elisabeth 0159-12146
08-55087799
kull-lindquist.elisabeth@telia.com
Rundqvist Nicklas
0159-12336
rundqvist@bostream.nu

Ordförande
har ordet
Styrelsen har under en tid diskuterat möjligheten att under verksamhetsåret kunna
komma med mer samlad och strukturerad
information till Er medlemmar.
Glädjande kan jag nu konstatera att vi är
framme vid den första utgåvan av
EdsalaBladet som du håller i din hand
och vi hoppas att den är till nytta och att
ni uppskattar initiativet.
Jag vill rikta ett speciellt tack till Barbro
och Guy Lindahl för deras engagemang i
frågan och att vi nu kommit igång.
Tanken är att bladet kommer ut en till två
gånger per år i samband med annat
utskick men vi vill gärna utveckla
EdsalaBladet tillsammans med Er, så
tveka inte utan kom med synpunkter/
förslag till någon i styrelsen.

Revisorer
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant

Höök John
Bohman Bengt
Elsner Pirjo

0159-12082

Valberedningen
SammanKallande

Elsner Nils

0159-10982

Syrén Monica

016-91539

Tillsyningsmän
Allmänningar Bremberg Dag
Linday Göran
Badplats

Hedin Gunther
Krook Hans

Hansson Arne
Larsson Christer
Hellman Thore

08-6602614
0705-799650
0159-12293
0707-606624
0159-350550
0159-21681
0159-12121
0159-10843

Lindström Bo

0159-12509

Bryggplats 1 Parmenfälth Kerstin
Bryggplats 2 Hedberg Henrik
Vatten
Vatten
Vatten
Vägar &
diken

0159-10908
0705-896838
0159-10712
0704-433700

2

En annan sak som jag vill passa på tillfället att beröra är det underbara sommarväder som vi haft under ett antal veckor,
med sol och bad, men även en ökad vattenförbrukning, vilket gör att jag vill uppmana er att undvika bevattning av trädgård/gräsmatta på dagtid, utan att det här
sker på kvällstid för att uppnå en jämnare
förbrukning vilket är till glädje för alla.
Vill avsluta med att önska er alla en skön
och avkopplande sommar i vårt vackra
Edsala.
Med sommarhälsningar
Olle Thyni
Ordförande

EdsalaBladet
Ansvarig utgivare
Olle Thyni
Produktion
Barbro Lindahl 0159–12074
barbrol@telia.com

Före
arbetsdagen
Föreningen investerar tid och pengar för
att hålla våra gemensamma anläggningar
snygga och säkra som tex båtplatser med
närområden.
Innan vi städar upp och slänger allt
gammalt skrot vid dessa områden, vill
vi att den eller de som äger något av det
järnskrot, gamla vagnar, trasiga bockar eller annat skrot som ligger i anslutning till
bryggor eller uppläggningsplatser, tar bort
eller märker föremålen med namn.
För att underlätta vårt arbete måste detta
Vi
nere vid badet
sketräffas
i god tidsom
innanvanlig
arbetsdagen

Arbetsdag

kl 09.00 där vi får information om
vad somArbetsdag
skall göras under dagen

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.
Arbetsdagen avslutas kl 15.00

Korv, kaffe, läsk och bullar
serveras kl 12.00 vid badet

Gravfält från Järnåldern
Vi har på våra marker fornlämningar av
ovanligt slag, som kanske inte så många
känner till.
Alldeles intill stigen, som kommer upp
från badplatsen och svänger västerut mot
Bystaudd ligger så många som 16 gravar.
Dessa utgörs av främst runda stensättningar, som syns tydligt om man kliver av
stigen.
Tre har skadats, troligen har de körts över
i samband med avverkningen av skog på
sluttningen. Vi har nu ett ansvar för att
skydda de återstående.
Vi skulle kunna röja bort lite sly och sätta
upp en skylt, så att man kan känna histori-

ens vingslag.
Tänk att här bodde folk långt innan det gick
att bo i Mariefred, som på järnåldern var sjöbotten.
Dag Bremberg

Fotnot: Ytterligare en fornlämning finns på
det höga berg som ligger nära Edsala gårds
marker. Det är två stensättningar på toppen,
som kan ha varit råmärke eller möjligen del i
en försvarsanläggning. En mycket stor borg
finns för övrigt på Kalkuddens marker och
rester av ett slott på Dalkarlsudden. Nedanför
Edsala gård finns också rester av en by.
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