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Suppleant
Suppleant
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2010 - 2011
Birger Magnusson
0159-12438
birger.magnusson@eltelnetworks.com
Monica Syrén
016-91539
monika.syren@eskilstuna.se
Birgit Hagelqvist
0159-21337
birgithagel@glocalnet.net
Guy Lindahl
0159-12074
guy.lindahl@indoor.se
Sören Selberg
0159-10002
soren.selberg@lo.se
Bo Hagelqvist
0159-21337
bohagel@glocalnet.net
Annika Bomler
08-910112
annikadrewsen@hotmail.com
Kennet Eskolin
0708-531443
ketsup-@hotmail.com
Bengt Boman
08-55097124
58boman@telia.com
Olle Thyni
0159-13633
olle.thyni@tele2.se
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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Efter en varm inledning på sommaren
och en ganska grå höst har vi nu kommit
till vintermånaderna. Snön har redan
fallit i vår del av Sverige och julen är
snart här.
Det är därmed dags för en kort tillbakablick på det gångna året i Edsala Samfällighetsförening. Planerade och genomförda åtgärder på våra anläggningar har
med undantaget av nödvändiga reparationer av vägar efter rekordregnet i slutet av
juli följt våra intentioner. Alla medlemmar samtycker inte alltid till styrelsens
beslut och åtgärder i olika frågor. Men
uppmuntrande för det fortsatta styrelsearbetet gav en majoritet av medlemmarna
oss sitt fulla stöd vid årsstämman i juni.
Våra tillsynsmän har idogt fortsatt med
underhåll och förbättringsarbeten av de
olika anläggningarna. Vid de två städdagarna under året var det en god uppslutning från medlemmarna med ett gott
resultat efter allas arbetsinsatser.
Sammantaget kan man konstatera att utan
engagerade medlemmar och flitiga tillsynsmän så får vi inte den omgivande
miljö och service som vi önskar i vårt
lilla samhälle.
Till mina kollegor i styrelsen, tillsynsmän och andra funktionärer samt till alla
medlemmar som lojalt ställer upp vid
städdagar eller för andra arbetsuppgifter
vill jag framföra ett stort tack och samtidigt önska er alla en GOD JUL OCH
ETT GOTT NYTT ÅR.

Birger

EdsalaBladet
Barbro Lindahl 0159–12074
barbrol@telia.com

Vildsvin
Tyvärr finns det inga synbara tecken på att
vildsvinsstammen minskar, varken i antal eller
i utbredning,snarare är förhållandet dessvärre
de motsatta.
Vildsvinen förorsakar ekonomiska förluster för
såväl lantbrukare som enskilda privatpersoner
det har vi sett tydliga spår här på Edsala, vildsvinen utgör även en trafikfara.
Den här bilden visar vildsvinens framfart vid
omklädnadshytterna vid vårt bad.
Jakten fortsätter dock som tidigare.

Diken
Lite information och några bilder som visar ett av
de många projekt som planerades efter det stora
skyfallet i somras som drabbade bla. Edsala,
med ett antal översvämningar.

En av de svaga länkarna i rörsystemet har
varit samlingspunkten under infarten /
parkeringen till badet.
Det är en rörledning som står för en ganska stor del av områdets vattenavrinning.

Nu har vi eliminerat den felkällan, genom ett
relativt omfattande grävnings och sprängningsarbete.
Nya rör med en större kapacitet har lagts ut, och
avslutas med ett öppet dike ned mot Mälaren.
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Arbetsdag
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

Arbetsdagen den 25/9
Vi var 43st tappra medlemmar som dök upp för att göra en gemensam insats runt om i området.
Vi började arbetsdagen med att hjälpa Günter att vända på bryggan vid badet för att underlätta reparationsarbetena.
Ett arbetslag gick till brygga 1, för att röja sly och lite större träd, några gick till brygga 2
för att röja vass och sly.
Andra började att röja stigen mellan brygga 2 och badet för att göra den bredare och framkomligare inför höstens och vårens promenader.
Dessutom röjdes och eldades det på olika ställen inom områdets södra delar.
Kommande städdag i vår, skall vi försöka hinna med att ordna till lekplatsen vid fotbollsplanen.
Bygga en ny sandlåda samt ordna till gungställningen och köpa in nya möbler.
Vi kommer också fixa till stigarna runt dom norra
delarna efter att Bengt Sjöö jämnat ut marken och
stigarna, efter skogsavverkningen.

Kör försiktigt

Vi skulle också vilja ta tillfället i akt att söka efter
medlemmar som är villiga att hjälpa till med betingjobb
Vi har en del små jobb som måste utföras i etapper.
Hör av er till mig eller Nicklas

Tänk på att vi har 50
eller 30 i hela Edsala

Jörgen
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