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EdsalaBladet 
Edsala samfällighetsförening 

2007 – 2  

Anslagstavlan 

Information via E-post 
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 

Respektera   
Hastighetsskyltarna 

Välkommen  
 

till arbetsdagen söndagen 7 oktober 
 

läs mer på sidan 3 

Vårt fina Edsala 
 

När man ser det lite grann så här från ovan 

De här och andra typer 
av farthinder sattes 
upp för att minska 

hastigheten i området  
Trots detta är  

farten fortfarande  
alldeles för hög. 

Tänk på att det finns 
barn och andra  

oskyddade trafikanter 
på våra vägar. 

Intresseanmälan 
”lediga jobb” 

 
Det är nu dags för nuvarande styrelse att planera  

föreningens framtid… 
Vi kan nu konstatera att det finns ett antal kommande vakanser. 
Därför efterlyser vi dig, ung som gammal och har intresse av att  

engagera sig i vårt föreningsarbete i såväl styrelse som tillsynsenheter. 
Vi skulle dessutom uppskatta om det finns någon eller några 

”festfixare” som tar tag i föreningens sociala aktiviteter. 
Kontakta någon i styrelsen för vidare information 
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Styrelse          2007 – 2008 
 
 

Ordförande     Thyni Olle                         0159-13633 
                                                                  0708-803684 
                        olle.thyni@nordea.se 
 

Sekreterare     Bratland Eva                     08-55064110 

                                                                  0708-641106 
                        eva.bratland@telia.com 
 

Kassör             Åström Rolf                      0159-21745 
                                                                  0705-690740 
                        rolf_astrom@telia.com 
 

Ledamot         Lindahl Guy                      0159-12074 
                                                                  0708-470424 
                       guy.lindahl@indoor.se 
 

Ledamot         Selberg Sören                    0159-10002 
                                                                  0705-892508 
                       soren.selberg@lo.se 
 

Suppleant       Bo Hagelqvist                    0159-21337 
                                        

Suppleant       Kull-Lindquist Elisabeth  0159-12146 
                                                                  08-55087799 
                       kull-lindquist.elisabeth@telia.com 
 

Suppleant      Rundqvist Nicklas              0159-12336 
                       rundqvist@bostream.nu 

Revisorer 

Ordinarie        Höök John                         0159-12082 
Ordinarie        Bohman Bengt        
Suppleant       Elsner Pirjo 

Valberedningen 

Samman-        Elsner Nils                         0159-10982 
Kallande                                            
Suppleant       Syrén Monica                    016-91539 

Tillsyningsmän 
Allmänningar Bremberg Dag                   0159-10908 
                                                                  0705-896838            

Badplats           
                        Åsberg Gunnar                 0703-374999 
                        Hoffman Gunther                             
                                

Bryggplats 1   Parmenfälth Kerstin         0159-12293 
Bryggplats 2   Hedberg Henrik                0707-606624 
                                                                  0159-350550 
Vatten             Hansson Arne                   0159-21681  
Vatten             Larsson Christer               0159-12121 
Vatten             Hellman Thore                  0159-10843 
Vägar &  
diken               Lindström Bo                    0159-12509 

Ordförande  
har ordet 

EdsalaBladet 

Ansvarig utgivare 
Olle Thyni 

Produktion   
Barbro Lindahl 0159–12074  

barbrol@telia.com 

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

Hej! 
Som ni känner till så hade föreningen sin 
årsstämma för några veckor sedan och 
den genomfördes som vanligt i en glad 
och positiv anda. 
Jag vill ta upp några frågor som kom upp 
på stämman. 
Om jag börjar med protokollet så besluta-
des att den utöver att anslås på vår an-
slagstavla även kommer att sändas ut till 
samtliga. 
Protokollet har som ni säkert redan upp-
täckt bifogats i samma försändelse som 
denna utgåva av Edsalabladet, och till-
sammans med aviseringen av medlemsav-
giften. 
Valberedningen uttryckte en viss oro för 
svårigheten att engagera medlemmarna 
för olika uppdrag i föreningen och nämn-
de att det uppstår ett antal vakanser 
inför kommande verksamhetsår och jag 
vill vädja till er att ni reflekterar över den 
Intresseanmälan ”Lediga jobb” som finns 
på sid 4 i detta blad. 
Kontakta mig gärna. 
Avslutningsvis vill jag även nämna att 
styrelsen under verksamhetsåret bl a kom-
mer att diskutera medlemsavgifterna och 
den därmed närliggande frågan om den  
s k röjningsavgiften med den konstruktio-
nen som f n finns och detta med anled-
ning av att frågan kom upp på stämman. 
 
Jag får önska Er alla en skön sommar! 
Hälsningar 
Olle Thyni 

Arbetsdag 
 

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 

Den nya permanenta återvinningscentralen i  
Läggesta är nu invigd, den ligger nedanför  
museijärnvägen.  
Den är stor och ska kunna serva 25 000 invånare. 
Här kan man lämna grovavfall från hushållen, 
egentligen allt utom rivningsavfall. Man kan lämna 
möbler, plåt, metall, elskrot som exempelvis  
element och elektronik i form av kasserade datorer.  
Precis som Kvitten kommer den att vara bemannad 
och omgärdad av staket.  
Öppettiderna är: tisdag 14-19 lördag 9-12 
Öppettiderna ska utökas till tre dagar i veckan och 
man kommer att prova sig fram vilka öppettider 
som är lämpliga. 

Återvinningscentral 

Den här förbudsskylten står vid 
nedfarten till badet.  
Innebär det att jag som hund inte  
får gå den fina strandpromenaden?  
 
Nej, naturligtvis inte, det finns en 
stig på ovansidan längs badet, där 
får jag passera om jag är kopplad.   
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