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Krister Lagerstedt

Vattenfall
Vattenfall har huvudansvaret för
områdets ledningsnät.
Vi har under 2011 drabbats av ca 15
st. driftstopp av varierande slag, en
del korta andra ett flertal timmar.
Några avbrott har varit planerade
och i förhand aviserade underhållsarbeten, något har varit avgrävda
ledningar i samband med husbyggnationer vid tredje backe i Mariefred, men huvudsakligen har felen
varit kortslutningar i ledningar vid
kraftigt snöfall och i vissa fall
vid stark blåst och nedfallande träd.
Som vi tidigare har meddelat så undersöker Vattenfall möjligheterna
att förlägga delar av känsligt ledningsnät i backen, och då kanske i
samband med kommande VA installation inom området .
Gl

Kör försiktigt
Tänk på att vi har 50
eller 30 inom hela Edsala

0159 21938

Vägar/diken Lindström Bo
0159-12509
lindstrom0159@telia.com
Christer Åkerlund
Webbmaster Thommy Wargren
webbmaster@edsala.se
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EdsalaBladet
Barbro Lindahl 0159–12074
barbrol@telia.com

Ordförande har ordet
Då är snart vintern förbi, och våren är på väg. Vilken ynnest att få uppleva årstiderna som vi får göra det här i Edsala där skog och vatten möts så tydligt. Ofta
glömmer man bort hur vi bor på grund av stress och oliktänkande bland oss människor. Upp till arbetet, en del som ska skjutsa barn till skolan, handla mat till
kvällen. Under vinterhalvåret pressas vi också av mörkret. Nu däremot så blir det
ljusare och ljusare för varje dag. Solen tittar fram oftare. Vårvärmen är på väg.
Jag har fått många telefonsamtal i vinter om att vildsvinnen har bökat på våra tomter. Även undertecknad har blivit drabbad. Glädjande så har nu jägaren skjutit av
tjugotal grisar. Även Edsala gård har skjutit ett tiotal djur. Några har också blivit
påkörda av bilister. Lyckligt nog så är det ingen person kommit till skada. Jägaren
har visat mig runt i vårt område och visat var grisstråken går. Det är väldigt tydligt,
och därför har de kunnat göra sin plikt. Nu i skrivande stund så är jagandet inte så
aktivt, men det märks klart att det inte är samma aktivitet hos djuren. Självklart så
beror snön också en del.
Många frågor har vi i styrelsen också fått angående vatten och avlopp. Inget är mer
sagt än att det är 2014 som man sätter igång, Vi vet inte mer just nu än det som
stått i tidningen. Under våren kanske vi får reda lite mer detaljerat, och då återkommer vi naturligtvis med mer information.
Jag önskar er alla en riktigt fin vår, och att vi ses på städdagen.
Göran Linday
Ordförande

Allmänningarna
Vi vill tacka de medlemmar som deltog på senaste städdagen, vi ser fram emot att
träffa Er igen på vårens städdag.
Då det var något år sedan som vi informerade om vår strategi för städdagarna ,vill
vi passa på att påminna Er om denna. Under vårens städdag försöker vi samla krafterna på nerdsidan av Frönäsvägen för att göra fint utefter sjön inför sommaren, under hösten planerar vi in områdena ovanför Frönäsvägen - detta är en strategi som
vi känner fungerar väl. När vi lägger planen inför städdagarna försöker vi ta hänsyn
till om det finns akuta saker att ta hand om, detta gör att strategin in följs helt och
hållet. Är det dessutom många som kommer på en städdag så har vi möjlighet att
lägga om planen en del och fördela arbetsinsatserna där de behövs, oavsett område.
Vid planeringen så pratar vi med de andra tillsyningsmännen för att säkerställa att
deras behov av arbetskraft uppfylls. Som Ni kanske har sett så har det blivit en del
vindfällen som ett resultat av höstens och vinterns stormar, dessa ska vi ska försöka
ta hand om så snart det är möjligt.
Niklas och Jörgen
Tillsyningsmän Allmänningarna
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Arbetsdag
Lördagen den 28 April
Tore Hellman tar sig en välförtjänt lunchpaus i
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

Anslagstavlan
Kommande årsmöte
Kallelse och övrigt underlag
samt information om möteslokal
och tidpunkt kommer distribueras vid
senare tillfälle

Du som önskar hyra båtplats kontakta
Tillsynsansvariga
Bo Hagelqvist bryggplats 1
eller Per-Olof Syrén bryggplats 2

Edsalas hemsida, www.edsala.se

Vattenförsörjning

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 Thommy användar-id samt
förstagångslösen.

Med anledning av vattenanläggningens
kapacitet, uppmanas fastighetsägare att
före kl 20.00 undvika bevattning eller
annan aktivitet som kräver stor
förbrukning.

Information via E-post

Edsala Samfällighetsförening
Lediga funktioner

Lediga båtplatser

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.
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Vi söker nu några personer som vill
hjälpa till med föreningsarbetet
bla. söker vi en kassör.
Du som är intresserad kontakta
Styrelsen för mer information

