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Styrelse            2010 - 2011 
 

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
           soren.selberg@lo.se 

Suppleant       Bo Hagelqvist            0159-21337 
           bohagel@glocalnet.net 

Suppleant       Annika Bomler               08-910112 
            annikadrewsen@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            Bengt Åke Johansson   0159-21911 
            Krister Lagerstedt        0159 21938 
            emr@telia.com 
Vägar/diken    Lindström Bo           0159-12509 
                        famlindstrom@bredband.net  
Webbmaster   Thommy Wargren 
            webbmaster@edsala.se 
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Ordförande Ordförande Ordförande Ordförande     

har ordethar ordethar ordethar ordet    

Sommaren är här även om det i skrivandets stund 
regnar här i Edsala. Ett verksamhetsår i samfällig-
heten avslutades för några månader sedan och i för-
ra veckan träffades många av medlemmarna vid 
årsstämman. 
För min del, ett första år med bättre insikt i vad 
som händer i samfälligheten under ett verksamhets-
år. I styrelsearbetet samt i kontakter med tillsyns-
män och medlemmar har jag lärt mig att det är en 
hel del praktiska och administrativa frågor att han-
tera.  Vi i styrelsen och övriga valda funktionärer 
hoppas att vi har levt upp till era förväntningar på 
fungerande anläggningar och god information.  Det 
som är bra kan alltid bli bättre och efter för-nyat 
förtroende vid årsstämman skall vi göra vårt bästa 
för att förvalta och utveckla samfälligheten.  
Det mest omfattande arbetet under det senaste 
verksamhetsåret är utbytet av brygga 3 i båthamn 1. 
Vid båthamn 2 har också ett förbättringsarbete på-
börjats under våren.  Efter en snörik vinter påbörja-
des med hjälp av en extern entreprenör första fasen 
av en gallring och röjning av våra skogsområden. 
Vid årsstämman diskuterades denna aktivitet och 
med beaktande av medlemmarnas synpunkter och 
förslag så kommer det arbetet att fortsätta under 
kommande år.  Vidare kommer förbättringsarbetet 
med vägar och diken fortsätta under året. 
En återkommande fråga för oss i samfälligheten är 
den framtida lösningen för Vatten – och Avlopp i 
området . I ett annat avsnitt i detta Edsalablad skall 
jag redogöra för senaste nytt angående detta från 
Strängnäs Kommun. 
I skrivelser från medlemmar och i diskussioner vid 
årsstämman framkommer önskemål om åtgärder 
mot skadegörelser på våra anläggningar och störan-
de aktiviteter i området.  Min uppfattning är att del-
tagarna vid årsstämman istället för förbud och beiv-
rande av överträdelser uppmanar alla medlemmar 
till en varsam användning av våra gemensamma 
anläggningar och att genom hänsyn minimera 
störande av närboende . I denna samfällighet som i 
övriga delar av samhället kommer vi långt i att 
uppnå gemensam trivsel genom att visa varandra 
hänsyn och respekt. 
Med denna uppmaning avlutar jag min korta infor-
mation och tillönskar samtliga medlemmar en 
Trevlig Sommar! 
 
Birger Magnusson  
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Strängnäs kommun har sedan en tid  
etablerat en miljöstation på Kalkudden vid 
korsningen Frönäsvägen och Bergsvägen. 
 
Enligt en överenskommelse med  
Kalkuddens samfällighet erbjuds vi  
medlemmar att nyttja den efter behov.  

MiljöstationMiljöstationMiljöstationMiljöstation 

Vatten och AvloppVatten och AvloppVatten och AvloppVatten och Avlopp    
Sedan lång tid tillbaka har vi i samfälligheten på olika vägar mottagit information angående 
en framtida utbyggnad av kommunalt vatten – och avlopp i vårt område.  
Efter en kontakt nyligen med en av tjänstemännen på kommunens Plan – och Byggenhet skall 
jag här kort redogöra för status och planer i denna fråga. 
Bakgrunden till planerna på ett kommunalt VA i vårt område är dels miljökrav på hantering 
av avlopp och dels tidigare framförda önskemål om utökade byggrätter. Vidare så gör närhe-
ten till tätorten Mariefred och inslag av permanentboende att vårt område betraktas som ett 
Omvandlingsområde i den övergripande samhällsplaneringen. 
Kommunen planerar nu att med start år 2011 påbörja tre sammanhängande utredningar.   
VA – plan, Gatukostnadsutredning och Detaljplan (Avser utökade byggrätter).   
De tre utredningar har ett inbördes beroende och vid ett beslut och ett genomförande måste 
helheten beaktas. 
Utredningsarbetet beräknas ta ca 2 år och ett underlag för beslut i kommun skall presenteras 
år 2014. I utredningsarbetet kommer berörda intressenter kontaktas för samråd. Som ägare av 
fastigheter, vägar och vattenanläggningar kommer representanter för samfälligheten att ingå i 
detta samråd. 
Kommunen kan i dagsläget inte uppge kostnader för VA- anslutningar och eventuellt överta-
gande och ombyggnader av vägar. Kostnader för detaljplan debiteras fastighetsägare i sam-
band med bygglovsansökningar. 
Som framgår av min beskrivning ovan så är mycket i dagsläget osäkert om vad som skall 
hända i vårt område. Miljökraven och kommunens ambition att utveckla Mariefredområdet 
kommer att vara de starkaste faktorerna i utvecklingen. När tidpunkten för att delta i utred-
ningsarbetet kommer, måste och skall nuvarande eller framtida styrelse i Samfälligheten se 
till att bevaka medlemmarnas intressen på bästa sätt. 
 

Birger  

Jaktledaren 
Jaktledaren Kjell ansvarar bl.a. för jakten inom området. 
Har du frågor om vildsvinsjakten, jaktfrågor i allmänhet 

eller anmäla en viltolycka 
Ring 0159-12994 

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 arbets-uppgifterna 
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 

Arbetsdag 25 september 

Anslagstavlan 

Årsmötet 
Protokoll från årsmötet  

kommer att finnas tillgängligt  
på föreningens hemsida samt på  

områdets anslagstavlor. 

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. 

 

Badet 
Efter en trevlig dag på stranden vid vårt fina bad så lämnar vi naturligtvis området rent och snyggt, 

dvs vi plockar med oss alla sopor som tex. påsar, burkar, papper odyl. 
 

Promenad och joggingspår 
Det finns inom området ett antal anlagda grus och promenadstråk. 

De är i huvudsak avsedda för promenad  eller kanske en joggingtur. 
Vi kan nu konstatera att det förekommer moped och cykel  åkning på dessa ytor,  

det påverkar bland annat närmiljön och våra underhållskostnader genom ett ökat slitage. 
Vi uppmanar därför alla att inte cykla eller åka moped inom dessa områden. 

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. 


