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Informationsblad nr 2 

September 2016 
Till samtliga medlemmar inom Nya Österäng 

 
Hej! 
 
Vad tiden går fort. Nu har vi redan höst och snart är det dags för en del att stänga 
stugan för säsongen.  
 
Det har varit en lugn sommar inom området. Inget speciellt har förekommit.  
Informationsmötet med Johan Dahlqvist, Jägaren, var välbesökt och jag tror alla tog 
med sig hem något nytt, som man inte visste innan. Vid behov av hans hjälp, finns 
hans tel.nr. vid brevlådornas anslagstavla. Det kan också vara bra att ha 
telefonnumret hemma bland andra viktiga telefonnummer. 
 
Fram till dags dato har vi fått 4 nya medlemmar: 
NÖ 14: Ny ägare: Lars och Lotta Ahnlund. 
NÖ 33: Maj och Calle har sålt månadsskiftet aug/sept,  

men vi har inte fått namnet på den nya ägaren än. 
NÖ 42:  Nya ägare: Jakob Magnusson och Carina Kern 
NÖ 73:  Nya ägare: Siv och Leif Norrby, 
 
Vi hälsar familjerna hjärtligt välkomna till Nya Österäng. 
 
Som ni har märkt, så har vi börjat att informera digitalt. Informationsmail som går ut 
kommer även att delas ut i brevlådan till dem som inte har e-post adress. Det är 
därför viktigt att nytillkommen eller ändrad e-postadress så snart som möjligt 
meddelas vår sekreterare, Per Ekberg (per.tyreso@telia.com). 
 
Det har säkert inte undgått er att bonden fortfarande varken har klippt ängarna eller 
återställt körskadorna efter fjolårets trädfällning. Vi kan försäkra er om att vi är på 
bonden. Nu har han dock gått ”över tid” och vi kommer att se över denna hantering 
och vilka alternativ som står till buds och till vilken kostnad.  
 
Ni har redan blivit informerade om att vi kommer att ha en städdag den 8 oktober, 
kl. 10.00. 
Ulf Hilbig och Björn Karlsson ansvarar. Exakt vad som är planerat, förutom att elda 
upp rishögarna som finns litet varstans (gäller ej de ordinarie platserna på fältet vid 
pumphuset och där vägen slutar vid vändplan NÖ78 och 79), kommer att meddelas 
på anslagstavlan av Ulf/Björn. Där kommer du även finna en lista där du kan signa 
upp dig. Efter städningen kl. 13.00 tänker vi, som tidigare år, att bjuda på lättare 
förtäring med dryck.  
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På förekommen anledning vill vi påpeka att styrelsen på intet sätt är involverad i 
frågan om bredband. Vi hade endast satt upp information om mötet som ägde rum på 
Lännagården. Var och en sköter kontakten själv. 
 
Sommarvattnet kommer att stängas av den 15 oktober om inte kölden kör över Nya 
Österäng innan dess -. 
 
Det var det för den här gången och blir nog det sista Infobladet för i år. 
 
Vi önskar alla en trevlig tid och hoppas att vi ses med hälsan i behåll till våren igen. 
 
 
Styrelsen 
Renate, Per, Sylvia, Christina, Karl och Henry 


