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Till samtliga medlemmar inom Nya Österäng !

Hej! 
Då har stugorna börjat öppnas igen och vatten är påsatt. Våren och försommaren är 
en härlig tid. Det är bara att njuta. !
På årsstämman den 28 maj visade det sig att några medlemmar inte har tillgång till 
Internet och att man gärna fortsättningsvis skulle vilja få ett Informationsblad i 
brevlådan. Vi har därför beslutat att tills vidare fortsätta med att dela ut ett 
”Informationsblad” ☺. !
Årsstämman: 
Styrelsen vill gärna ge en liten tankeställare till de medlemmar, som aldrig eller ytterst 
sällan kommer till årsstämman. Det skulle kännas trevligt om det vore en större 
anslutning till årsstämman. De som kom till årets årsstämma, var färre än 1/3 av 
medlemmarna, men dessa var intresserade och engagerade. Man ställde frågor och 
lämnade synpunkter. Sådant är viktigt för ett arbete inom styrelsen.  
Styrelsen lägger ner mycket energi, kraft och tid på att samfälligheten skall fungera. 
För styrelsen skulle en större uppslutning visa att intresse/engagemang även finns 
hos er andra om vad som händer/sker med samfälligheten. Hur det än är, börja vi 
känna att inget intresse/engagemang från majoriteten av medlemmarna finns, ja då 
blir det till slut så att även vårt engagemang dalar.  
Självfallet kan man få förhinder, men det kan väl inte vara så alla år ?  !
Intresseförfrågan om ett informationsmöte med Johan Dahlqvist, Jägaren: 
På årsstämman informerade vi om att vi inte längre har ett jaktavtal med Oscar 
Lindemalm, då ett tillstånd saknas, som Norrtälje kommun ger via polisen.  
Kommunen har med detta tillstånd blivit mycket restriktiv och beviljar tillståndet 
nuförtiden bara till permanentboende. Av den anledingen kommer vi att sluta avtal 
med Johan Dahlqvist. Han är yrkesjägare och arbetar även för kommunen. När 
Henry och jag hade träffat Johan, så berättade han mycket om djurlivet i vår 
omgivning. Han berättade vad man får göra och man helst inte bör göra. Vilka djur 
som finns, hur man förhåller sig om man tex skulle möta en varg i skogen, etc, etc. 
Hans information och berättelser var mycket intressanta och vi hade kunnat lyssna 
på honom i flera timmar.  !
Johan skulle vara beredd att hålla ett informationsmöte om intresse finns bland 
medlemmarna. På årsstämman hade vi tagit upp detta och det var många som 
visade intresset. Då dock inte alla medlemmar var på årsstämman, kommer vi inom 
kort att dela ut en förfrågan om hur stort intresset är bland alla medlemmar att ordna 
med ett informationsmöte. Vi väntar bara på förslag på datum från Johan. !
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OBS ! Vi ber er att få göra uppmärksamma på att Jägaren ej kan nekas tillträde till 
privat mark vid spårning av skadat vilt. Lagen säger: Att spåra ett skadat vilt 
överbryggar allemansrätten samt äganderätten vilket medför att godkänd 
eftersöksjägare får fullfölja sitt uppdrag oavsett mark och tomträttshävd.  !
Vid frågor, behov av hjälp eller skadat vilt, kan ni ringa Johan direkt på  
tel: 070-863 09 90. !
Nya Österäng fyller 50 år: 
För att kunna ordna en fest, behöver festkommittén veta hur intresset är bland 
medlemmarna. 
De har därför delats ut en intresseanmälan i våra brevlådor och förhoppningen är att 
det går att ordna en fest om intresset är tillräckligt stort. Så, glöm inte att skicka in din 
intresseanmälan till Solweig Waidelich, NÖ22. !
Midsommarfesten: 
Med ledning av Greta NÖ54 kommer även i år vår traditionella midsommarfirandet att 
ordnas.  
”Skyltningen” finns redan uppsatt på anslagstavlan som finns i början på området. !
Vi önskar alla en riktigt skön sommar. !
Styrelsen 
Renate, Per, Christina, Sylvia, Karl, Henry 


