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Sol, värme, och kunna bada i ett varmt vatten
som tillhör mälaren har vi framför oss. Det
idoga regnandet är snart förbi. Det är i alla fall
vad vi hoppas på. Vi kan i alla fall glädjas åt de
goda smultron som finns i massor. Några har
dessutom hittat mängder med kantareller.
Jag har lite tankar och information till er alla
som bor i Edsala. Låt oss börja med något nytt
positivt. Som säkert många av er har hört så
kommer det att gå buss till och från EdsalaKalkudden. Den kommer att heta 642. Som det
ser ut just nu i skrivande stund så kommer den
att gå fyra gånger om dagen. Någon kvällstur
är just nu inte aktuellt, men har vi behov framöver så kanske det kan bli verklighet.
Vi har lagt på mer sand vid vårt vackra bad så
att barnen ska kunna göra sina sandslott, och så
att de ska kunna känna sig bekväma i sin lilla
värld. För att kunna hålla badet just till det vi
vill ha det nämligen välskött så har vi också
köpt in en ny gräsklippare. Allt för att kunna
hålla gräset välklippt. Den kommer även att
användas till klippning av fotbollsplanen intill
Frönäsvägen.
Som vi diskuterade på vårt årsmöte så har vi
nu även tittat på en möjlighet till att få et nytt
filter till vårt vattenverk. Kostnaden kommer
kanske inte att bli så hög som vi diskuterade,
men att det kommer att kosta det kommer det
att göra. Jag ser det som en nödvändighet. Dels
för att få ner kalkhalten och järnet i vårt vatten,
men också för att inte riskera några kolibakterier. Vattenanläggningen med det nya filtret
har en annan positiv effekt. Nämligen så kommer man inte att behöva använda lika mycket
tvätt- och sköljmedel till tvätten. Man kommer
inte heller att behöva lika mycket diskmedel då
man ska diska. Det kommer inte heller att bli
lika mycket slitage på kläder och porslin. Också ekonomiskt kommer det att bli en fördel.
För miljön i vårt närområde så är det bästa
tänkbara. Fördelarna överväger nackdelarna.
Vi i styrelsen har satt ut lite reklam för en
Augustkväll som kommer att bli den 11:e augusti. Information är uppsatt på vår anslagstavla, också vid brevlådorna. Vi hoppas att vi ska
kunna träffas under lite trevliga förhållanden,
och lära känna varandra lite bättre. Jag ser
fram mot det, och hoppas att även ni gör så. Ha
nu en fortsatt bra sommar/höst. Glöm inte
heller att ”efter regn kommer solsken”.
Göran Linday Natt och Dag
Ordförande

Rättsprocessen
Vi från styrelsen vill ånyo informera om en rättsprocess som styrelsen varit föremål för.
I korthet handlar det om att en enskild medlem har lämnad in en stämning till
Nacka Tingsrätt under 2011
Medlemmen yrkade bl.a på hävande av beslut vid årsstämman 2011 angående pågående skogsgallring, då avtalet ansågs vara ogiltigt, samt röstningsförfarandet
gällande beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen och slutligen även bokföringsbrott
i samband med skogsvårdsprojektet.
Stämningen har varit komplex till sitt innehåll och av många sidor med
motiv och bakgrund till olika yrkande.
Nu kan vi äntligen meddela att Tingsrätten i Nacka har fattat beslut i ärendet, och
friar styrelsen på alla punkter.
Tingsrätten har i Domen förpliktat medlemmen att ersätta Föreningen för sina rättegångskostnader med ett belopp om ca 46.000:-

Allmänningarna
Vi vill tacka de medlemmar som deltog på senaste städdagen, vi ser fram emot att
träffa Er igen på höstens städdag.
Skogsvårdsplanen Edsala 2012- 2013

Arbetet med skogsvårdsprojektet fortskrider efter ett längre uppehåll.
De områden som nu kommer att beröras är 3,6,8,11 &14, se bifogad områdeskarta.
Entreprenören har för avsikt att starta med område 6 i slutet av September.
För att minimera riskerna att maskinen river upp mark och stigar så kommer
väder och markförhållanden styra arbetets utförande, samt i vilken ordning
och tid områdena kommer att bearbetas.
För att underlätta entreprenörens arbete ber vi er fastighetsägare snarast
möjligt förtydliga var gränsen mellan allmänning och tomt går, med att
markera var era ” tomtpinnar” står.
Sly efter denna röjning kommer att samlas på Hallonvägen
och snarast möjligt efter flisning borttransporteras.
Sly från resterande områden kommer att förläggas på annat ställe.
Jörgen Ekblom
Tillsyningsman Edsala allmänningar
0159-13184 /0702462991
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Arbetsdag
Lördagen den 29 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

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.

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

Rapport från arbetsgruppen vatten / avlopp
VA är en stor och viktig framtidsfråga med betydande ekonomisk påverkan för samtliga medlemmar
Bakgrunden är ett EU direktiv om god vattenstatus som gäller sjöar
vattendrag och grundvatten, Strängnäs kommun har identifierat Edsala/Kalkudden
som ett prioriterat omvandlingsområde, dvs ett sammanhängande område som inte
uppfyller dagens standard för VA.
Preliminär tidsplan för Edsala/Kalkudden är för närvarande:
Projektstart 2013/14
Byggstart 2015 och driftsatt 2016
En grov uppskattning av kostnaderna för anslutning till nätet är en engångskostnad
om ca 200.000:- / fastighetsägare exkl. driftkostnader och anpassningskostnader på
tomt och hus.
Vattenanläggningen
Vår vattenanläggning har nu varit i drift under lång tid och gradvis försämrats
pga. slitage på såväl maskinell utrustning som på ledningsnät, detta i kombination
med en mycket föråldrad utrustning / reningsanläggning påverkas vattnets kvalitet
negativt.
Man skall dock betona att vattnet för närvarande är tjänligt, även om det i vissa lab.
rapporter visar en viss förekomst av bakterier.
Mot den bakgrunden vill styrelsen nu säkerställa att vi även fortsättningsvis kan leverera ett friskt, gott och rent vatten
Styrelsen har därför påbörjat en översyn av vattenanläggningen och
tillkallat extern expertis, som tillsammans med vår egen tillsynsman tar fram en åtgärdsplan på en delvis ny anläggning samt en kostnadsberäkning.
Vi beräknar att kunna presentera resultatet av arbetet under hösten 2012
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