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EdsalaBladet
Edsala samfällighetsförening

2009 – 1 

VälkommenVälkommenVälkommenVälkommen
till arbetsdagen 

söndagen 4 oktober
läs mer på sista sidan
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Styrelse      2009 – 2010
Ordförande     Birger Magnusson  0159-12438
.               birger.magnusson@eltelnetworks.com
Sekreterare     Monica Syrén  016-91539

monika.syren@eskilstuna.se
Kassör          Birgit Hagelqvist 0159-21337

birgithagel@glocalnet.net
Vice ord.        Guy Lindahl         0159-12074

guy.lindahl@indoor.se
Ledamot         Sören Selberg 0159-10002
mvmvmvmvaisoren.selberg@lo.se
Suppleant       Bo Hagelqvist 0159-21337

bohagel@glocalnet.net
Suppleant       Annika Bomler 08-910112

annika.drewser@hotmail.com
Suppleant       Kennet Eskolin 0708-531443

ketsup-@hotmail.com

Revisorer
Ordinarie        Bengt Boman         08-55097124

58boman@telia.com
Ordinarie        Olle Thyni 0159-13633

olle.thyni@tele2.se
Suppleant       Pirjo Elsner 08-55065779

nissepirjo.elsner@bredband.net

Valberedningen
Nils Elsner 08-55065779

……………...nissepirjo.elsner@bredband.net
Eva Bratland 08-55064110
eva.bratland@telia.com

Tillsyningsmän
Allmänningar Jörgen Ekblom  0159-13184

jorgenekblom@bredband.net
Nicklas Palmberg  08-55037740
npalmberg@gmail.com

Badplats         Gunther Hoffman

Bryggplats 1   Bo Hagelqvist 0159-21337
bohagel@glocalnet.net

Bryggplats 2   P-O Syrén  0703-404990
per-olof.syren@biotech.kth.se

Vatten             Christer Larsson  0159-12121

Vatten             Conny Skoog
conny.skoog@breband.net

Vatten             Bengt Åke Johansson  0159-21911
emr@telia.com

Vägar/diken    Lindström Bo         0159-12509
famlindstrom@bredband.net

Webbmaster   Tommy Wargren
webbmaster@edsala.se
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Ordförande 

har ordet
Hej,
Först vill jag tacka er medlemmar för förtroendet, 
när ni vid det senaste årsmötet valde mig till 
ordförande för de kommande två åren. 
Tillsammans med tidigare och nya ledamöter i 
styrelsen hoppas jag leva upp till det ansvar ni gett 
mig.

För det andra vill jag framföra mitt varma tack till 
min företrädare Olle Thyni, styrelse-ledamöter, 
tillsynsmän och övriga för ett gott arbete under de 
gångna åren. Min uppfattning är att alla medlemmar 
delar min åsikt om en väl fungerande 
samfällighetsförening.

För er som inte känner mig så skall jag ge er en kort 
information om mig själv. Jag har sedan 
sensommaren 1977 tillsammans med min familj ägt 
och på fritiden bott i ett hus i hörnet av Humlevägen
– Skvattramsvägen. Min professionella bakgrund är 
olika ledarroller i bygg – och installationsföretag. På 
min fritid har jag tidigare år ägnat mig åt bollsporter 
och i samband med detta deltagit i föreningslivet i 
olika styrelseuppdrag. 

Att leda en förening är ju inte ett enmansföretag utan 
det krävs flera krafter i en styrelse för att det skall bli 
ett bra resultat. Dessbättre för oss alla har jag mycket 
kompetenta ledamöter i den styrelse som skall verka 
det närmsta året. Dessutom finns många goda krafter 
i de tillsynsmän och andra hjälpande händer som 
kommer att se till att vår samfällighet skall fungera 
på bästa sätt. 

Vi kommer inom kort att konstituera den nya 
styrelsen och i samband med detta fördela 
arbetsuppgifter. Därefter få vi ta tag i de olika frågor 
som tillhör vårt uppdrag. Dels finns alltid ett antal 
löpande frågor av olika karaktär och varierande 
komplexitet. Därutöver förutser jag att en viktig 
fråga blir den planerade VA – anslutningen av våra 
fastigheter. 

Min förhoppning är att jag tillsammans med övriga i 
styrelsen kommer att förvalta och utveckla 
samfällighetsföreningen på ett sätt som motsvarar 
era förväntningar. Avslutningsvis hoppas jag också 
på er aktiva medverkan till att fortsatt skapa en 
trevlig miljö i vårt område.

Trevlig Sommar
Birger Magnusson



Vildsvin i området
der 2009, vildsvin är generellt skygga och 
nattaktiva, detta i kombination med de höga krav 
som ställs på säkerhet, gör att området blir något
svårjagat, men ett par har redan skjutits bort under 
2009.

Det är svårt att bedöma hur vildsvinssituationen 
kommer att se ut i sommar, den större närvaron av 
människor kan få dem att dra sig undan till 
skogarna runt omkring, ett generellt råd till alla 
medlemmar är att undvika "lägga ut mat" i form av 
öppna komposter etc.

När jakt sker är det på allmänningar och mestadels 
som vak- och tryckjakt främst på tidiga mornar och 
sena kvällar, möjligen även vissa nätter, jakten sker 
med största försiktighet och med höga krav på 
säkerhet, jaktlaget ber ändå om överinseende om 
någon knall trots allt skulle upplevas överraskande, 
jaktledare Kjell nås på 0159-129 94 

Ny brygga i stora hamnen
På samfällighetsföreningens årsmöte den 13 juni togs beslut om att investera i en ny brygga i stora 
hamnen (båtplats 1).

Bryggan som ska ersättas är brygga nr. 3. 

Den nya bryggan blir av typen trä/betong, således att bryggdäcket är av tryckimpregnerat virke och 
flytpontonerna är betongklädda, den blir lika lång som den nuvarande, d.v.s. 30 meter. 
På grund av ett större djupgående måste bryggan läggas 1,5 – 2 meter längre ut vilket betyder att alla 
bojar måste placeras om. Ett lämpligt tillfälle för platsinnehavare att kontrollera skicket på kätting och
bojsten. Båtägare som önskar montera båtbom kommer att ha möjlighet till det.
Bytet beräknas ske i oktober.  Mer information längre fram .Hälsningar Tillsyningsmannen
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Medlemmar som såg riksnyheter och 
lokaltidningen i februari kanske 
uppmärksammade att vildsvinsstammen ökat 
mycket i Mariefredsområdet.
I artiklar och inslag uttryckte många en stor oro 
med att ha vildsvin in på knutarna, det finns dock 
ingen större anledning till oro, vildsvin är skygga 
och undviker människor så långt det bara går.
Lössläppta hundar som envist ger sig på vildsvin 
kan möjligen komma att skadas, den största faran 
är sannolikt viltolyckor med bil, det rör sig om 
ganska bastanta djur i vuxen ålder.
Kom ihåg att alltid kontakta polis vid viltolycka 
(enl lag), så organiserar polisen fortsatta 
kontakter för eftersök. 
Under hösten/vinter 2008/2009 har dessvärre 
vildsvin för första gången etablerat sig i stort sett 
över hela Kalkudden, de flesta allmänningarna 
har mer eller mindre stora uppbökade områden, 
även några få tomter på /ESF fått skador.

Ett jaktlag har på uppdrag av KSF/ESF fått till 
uppgift att genomföra sk. begränsningsjakt un
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Arion lusitanicus

Har gjort sin entré här på Edsala

Spansk skogssnigel ( Arion lusitanicus ), populärt kallad 
mördarsnigel är en art i familjen skogssniglar, 

som har blivit en allt mer synlig gäst här ute på området.

Spansk skogssnigel är ungefär lika stor som svart skogssnigel ( Arion ater ) och har oftast en smutsig 
rödbrun färg. Den spanska skogssnigeln lever på kadaver samt döda och levande växter. Den kan 
uppträda i stora mängder, vilket har gjort den till ett gissel i trädgårdar och jordbruk. Öknamnet 
mördarsnigel kommer dock av det faktum att den utövar kannibalism.

För den som har problem med dessa, så finns det upplysningsvis mer information på nätet,
dessutom ett antal förslag på åtgärder hur man bekämpar och begränsar spridningen. 
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Anslagstavlan

Information via E-post
Fler och fler anmäler sitt intresse, och 

anmäler sin E-postadress till föreningen.
E-post är som de flesta vet ett snabbt, 

effektiv och ett mindre kostandskrävande sätt att 
förmedla information .

Därför uppmanar vi på nytt att ni som har 
E-postadress meddelar detta till 

sekreteraren.

Några trivsel / ordningsfrågor
Fastighetsägarens närområde

Det ligger i allas intresse att området ser vårdat 
och snyggt ut, och det gör det i stort, men det 

kan bli 
ännu bättre.

För att underlätta vägunderhåll och annat 
övergripande underhåll som sköts av 

föreningen och dess 
tillsyningsmän, vill vi påminna om att ansvaret 
för övrigt underhåll som tex. hålla efter buskar 
och träd som ligger mellan tomtgräns och väg, 

ligger på oss fastighetsägare.

Båthamn 1
För att möjliggöra gräsklippning och annan 

skötsel under vår och sommar, ber vi er som tar 
med bilen till 

båthamnsområdet att parkera på 
anvisad plats där båtarna ligger 

upplagda under vintern.

Edsalas hemsida, www.edsala.se
Du som är intresserad, gå in på hemsidan, där skickar du 

ett mail till webmastern. 
Om du då finns med i medlemsregistret, får du från 

Tommy användar-id samt 
förstagångslösen.

EdsalaBladet
Barbro Lindahl 0159–12074

barbrol@telia.com

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

ArbetsdagArbetsdagArbetsdagArbetsdag
söndagen den 4 oktober

Årsmötet
Protokoll från årsmötet 

kommer att finnas tillgängligt 
på föreningens hemsida samt på 

områdets anslagstavlor.


