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Styrelse

2011 - 2012

Ordförande

Göran Linday
0704-433700
göran.linday@telia.com
Sekreterare Monica Syrén
016-91539
monika.syren@eskilstuna.se
Kassör
Birgit Hagelqvist
0159-21337
birgithagel@glocalnet.net
Ledamot
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 Lars Adolfsson
0705-342421
Lars.a.adolfsson@se.abb.com

Revisorer
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant

Bengt Boman
08-55097124
58boman@telia.com
Olle Thyni
0159-13633
olle.thyni@tele2.se
Pirjo Elsner
08-55065779
nissepirjo.elsner@bredband.net

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
lindstrom0159@telia.com
Christer Åkerlund
Webbmaster Thommy Wargren
webbmaster@edsala.se
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Projektgrupp kommunalt
VA och vägar
Årsmötet röstade fram sex stycken
representanter, tre fastboende samt
tre fritidsboende
Permanentboende
Sofia Ekblom, Börje Hult, Emma
Karlsson
Fritidsboende
Lars Adolfsson, Carina Myrén,
Susanne Salander.
Sammankallande Börje Hult
Arbetsgruppens uppdrag är att inför
kommande va / vägarbeten företräda
samfälligheten i kontakter med
Kommunen / Sevab
Vattenförsörjning
Med anledning av vattenanläggningens kapacitet, uppmanas fastighetsägare att före kl 20.00 undvika
bevattning eller annan aktivitet som
kräver stor förbrukning.

Kör försiktigt

Tänk på att vi har 50
eller 30 inom hela Edsala
EdsalaBladet
Barbro Lindahl 0159–12074
barbrol@telia.com

Ordförande har ordet
Smultronstället för många i denna del av världen. Ja det kan jag verkligen hålla
med om. Edsala framstår mer och mer som ett riktigt smultronställe även i mina
ögon.
Jag heter Göran Linday, och är er nye ordförande i området Edsala. Jag har bott här
sedan september 2004, och ser Edsala, som inte ligger så långt från Stockholm och
många andra städer, som en ynnest att få bo i. Jag arbetar som idrottslärare på ett
gymnasium i Södertälje, och blev tillfrågad om att få bli ordförande för vår samfällighet. Med viss tveksamhet antog jag förfrågan, men nu när jag mognat lite i
rollen, så känns det bara bekvämt. Möjligheten att få vara med och påverka vårt
naturvackra område, och möjligheten att få ta del i vad medlemmarna tycker, och
hur de (ni) vill att vi ska ha det. Jag är redo att även försöka förverkliga era intressen. Naturligtvis, så blir det kanske inte som alla vill, men min uppgift blir ändå att
försöka att tillgodo se det, i mångt och mycket .
Efter några tuffa år med frågor, som har tagit mycket energi från oss alla, så
hoppas jag att vi nu ska kunna lägga all den energi till att få en gemytlig, och behaglig samvaro i vårt fantastiska område. Jag är ofta ute och går i området, och
möter er ofta med ett leende på läpparna. Ni eldar, krattar, klipper gräsmattorna och
mycket därtill. En del blir glada över att få en paus för att växla några ord. Just det
måste vi bibehålla. Inget gnäll, utan försöka att se så mycket som möjligt som just
en möjlighet. Dialog och kommunikation leder till utveckling. Vi kommer att behöva varandra framöver då vi står inför dörren till t ex nytt vatten och avlopp, och
med allt vad detta betyder. Med allas stöd till varandra, så kommer vi att stå oss
starka.
Inom snar framtid, så hoppas jag att det finns fler medlemmar, som vill vara med
på olika sätt att bidra med den kompetens, som ni alla besitter inom olika yrkesområden. Jag hälsar er alla varmt välkomna med förslag och idéer. Glöm bara inte att
försöka att få det låta positivt även om det kan vara av känslig karaktär.
Nu, så vill jag på detta sätt tacka er för förtroendet, och att vi nu ska hålla vårt
Edsala, som något riktigt positivt till våra grannar runt vårt område (Edsala).
Så vill jag även passa på att önska er alla en riktigt skön sommar, och att ni när ni
kommer till arbetet igen har fått just den energi som man behöver.
Göran Linday
Ordförande
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Arbetsdag
lördagen den 24 september
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
Årsmötet

Lediga båtplatser

Protokoll från årsmötet
kommer att finnas tillgängligt
på föreningens hemsida samt på
områdets anslagstavlor.

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

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 Thommy användar-id samt
förstagångslösen.

Arbetsdagen 16 April 2011
Vi vill rikta ett stort tack till alla ni 45 st
som var med på arbetsdagen i våras
Tillsynsansvariga
Nicklas Palmberg & Jörgen Ekblom

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.
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Efterlysning

Styrelsen vill gärna komma i kontakt
med dig som genom tidigare uppdrag
i styrelsen eller haft annat uppdrag
och har gammalt underlag kvar som
tex. Ritningar kartor eller protokoll.
V.v kontakta föreningens sekreterare.

