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Ordförande har ordet

Göran Linday
0704-433700
goran.linday@telia.com
Monica Syrén
016-91539
monika.syren@eskilstuna.se
Birgit Hagelqvist
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
Lars Adolfsson
0705-342421
Lars.a.adolfsson@se.abb.com

Bengt Boman
08-55097124
58boman@telia.com
Olle Thyni
0159-13633
olle.thyni@tele2.se
Pirjo Elsner
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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
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Sommaren är snart över och vackra hösten är
på väg. Alla årstider har sin charm. Vi i styrelsen har också snart dammat av sommaren,
och allt vad det innebar. Stora frågor precis
som små. Alla är ändå i våra ögon viktiga att
ta upp och belysa.
Ingen har ju undgått den stora frågan om vatten och avlopp. Och därmed en annorlunda
detaljplan, som kom som en mindre glad
överraskning för oss alla. Vi knyter ändå
näven i fickan, och kör på. Vi ska inte låta oss
nedslås utan kämpa vidare med näbbar och
klor, så att vi får, som vi vill ha det, och att
det i mångt och mycket ska passa de allra
flesta, som har sin adress i Edsala eller på
Kalkudden.
Så roligt, och så fantastiskt att så många slöt
upp på den extra stämma som vi utlyste. Vi
trodde på närmare 200 personer, men när det
kom dubbelt så många märkte vi att lokalen
var på tok för liten. Inget att göra åt, utan bara
gilla läget. Jag tror att många fick en någorlunda bild av situationen, men mycket kvarstår ändå av det som framkom.
Snart har vi städdag, och jag hoppas att så
många som möjligt kan delta, och på så sätt
också kanske knyta lite nya kontakter med
grannar som bor i Edsala. Ett forum, som
naturligt kan få alla att känna ansvar för vårt
område. Kanske vi kan få lika många att
komma till städdagen, som till extrastämman.
Hoppas ni alla nu får en trevlig höst och att vi
bär huvudet högt, och känner stolthet för vårt
område.
Göran Linday
Ordförande

Kör försiktigt

Tänk på att vi har 50
eller 30 inom hela Edsala
EdsalaBladet
Ansvarig utgivare: Göran Linday
Redaktion: Barbro Lindahl

Rättsprocess
Vi vill från styrelsens sida informera om en ny pågående rättsprocess som styrelsen är föremål för.
En av samfällighetens medlemmar har ånyo lämnat in ny stämning, nu till Nacka Tingsrätt,
där medlemmen yrkar bla. på hävande av beslut vid årsstämman angående skogsgallringen
då avtalet anses vara ogiltigt, samt röstningsförfarandet gällande beslutet om ansvarsfrihet
för styrelsen och slutligen även bokföringsbrott i samband med skogsvårdsprojektet.
Stämningen är komplex till sitt innehåll och utgörs av många sidor med motiv och bakgrund till olika yrkanden.
För att på ett för föreningens bästa sätt besvara dessa yrkanden har vi i styrelsen beslutat att
anlita ett juridiskt ombud, samma juridiska ombud som vid tidigare mål.
Stämningen har nu delvis besvarats till tingsrätten via vårt ombud. I skrivande stund har vi
ingen information om tingsrättens bedömning av yrkande och svar annat än tingsrättens
godkännande av vår uppskovsansökan.
Vi ser nu fram emot en rättslig prövning av fallet, och det är vår förhoppning är att ingen
skada skall komma att förorsakas samfällighetsföreningen.
Det känns mycket tråkigt att vi som styrelse åter igen måste genomgå denna process, både
styrelsemedlemmar och berörda tillsynsmän känner en stor olust i denna fråga.

Extra stämman Lördagen 20 augusti
Mötet hölls i en till bristningsgränsen fullsatt matsal i Mariefredskolan.
Närvarande var Fastighetsägare bla. från Edsala, Kalkudden och den gemensamma
vägsamfälligheten, samt inbjudna politiker och berörda tjänstemän.
Moderator för dagens möte var Peter Seipel.
Efter en stundtals livlig diskussion om Edsala:s och Kalkuddens framtid, som tex. framtagande av ny detaljplan och GKU, gatukostnadsutredning och ombyggnad av Frönäsvägen, tackade Peter Seipel mötesdeltagarna och avslutade därmed den första delen av
mötet.
De båda föreningarnas ordföranden öppnade var för sig sin extra stämma.
Huvudfrågan var huruvida samfälligheterna skulle återta sin ansökan till kommunen gällande framtagande av ny detaljplan eller att ligga kvar.
Rösterna för Edsala / Kalkuddens samfälligheter fördelade sig enligt nedan:
Totalt antal närvarande röstberättigade inkl. fullmakter Edsala 124 st Kalkudden 155 st.
En övervägande majoritet röstade för ett återtagande av ansökan om ny detaljplan.
Edsala 3 st och Kalkudden 6 st röstade för att ansökan skulle ligga kvar.
En gemensam skrivelse från ESF och KSF kommer att skickas till berörda tjänstemän
med information om röstningsresultatet och därmed ett återtagande av ansökan om ny
detaljplan.
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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

Anslagstavlan
Årsmötet

Båthamn 2

Protokoll från årsmötet och extrastämman

Uppmärkning av båtar, Inför båtupptagningen:

kommer att finnas tillgängligt
på föreningens hemsida samt på
områdets anslagstavlor.

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.

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.

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

Vinterförvaring av båtar på land nere
vid
båthamnen är till för båtplatsinnehavare vid båthamnen. Vänligen märk
upp era båtar tydligt med båtplatstinnehavarens namn. Tack på förhand.
Beting, båthamn
För att snygga till vid båthamnen och
på föreningens mark omkring vore
jag tacksam för hjälp. Beting som
finns att göra:
* Röjning
* Eldning av ris och vass
* Fixa en snyggare anslagstavla vid
bryggan
Kontakta mig via mejl för mer information. Passar på att tacka alla som
hjälp till på städdagar och via beting.
Tillsyningsman P-O Syrén
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