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Informationsblad nr 1 

Juli 2017 
Till samtliga medlemmar inom Nya Österäng 

 
Hej! 
 
Vi är litet sent ute med vårt första Informationsblad för i år. Inte desto mindre hälsar vi 
alla välkomna tillbaka till landet efter vintervilan, och hoppas att alla har hälsan i 
behåll. 
 
Under vinterhalvåret har boende i Grovstanäs uppmärksammat att icke behöriga har 
kört runt i området och att det kan ha varit så att inbrott förbereddes. Anslag sattes 
därför upp både i Grovstanäs och hos oss med uppmaningen att vara extra 
observanta.  
 
På årsstämman var det livlig diskussion om nödvändigheten av foderkostnaden för 
vildsvinen. Styrelsen ordnade därför ett informationsmöte med vår jägare Johan att 
besvara frågorna. Anteckningar från detta möte har skickats ut till samtliga 
medlemmar så att även de som inte hade möjlighet kunde ta del av informationen.  
Vi hoppas att mötet med Johan kunde undanröja era farhågor och tvivel. 
 
På årsstämman ställde vi också frågan om någon kunde tänka sig och har möjlighet 
att hjälpa oss med att kopiera dokument som skall skickas ut till de medlemmar som i 
dagsläget inte har tillgång till internet. Annars kan vi behöva gå till en firma och 
betala för kopieringen. Anledningen är att både vår sekreterare och ordförande 
nyligen har gått i pension varför de inte längre kan kopiera på resp. företag. Än så 
länge har ingen hört av sig.  
 
Sommarvattnet sattes på i april, men pga väderförhållanden var vår vattenansvarige 
tvungen att stänga av igen i början på maj. I mitten på maj satte han på vattnet igen.  
Sedan dess har brunnen tömts flera gånger. Vi ber er därför återigen att hushålla 
med föreningens vatten och använda det med omsorg och eftertänksamhet. Trots att 
det har regnat en del så är grundvattennivån låg. Observera att det inte är tillåtet att 
fylla egen pool (vilken storlek det än må vara) eller badtunna med föreningens vatten 
(inte heller genom att fylla på ”litet åt gången” under flera dagar). Det går att beställa 
vatten som levereras i tank. Hör med kommunen eller brandmyndigheten.   
Om rabatter eller gräsmattan skall vattnas, ber vi dig om möjligt att använda 
regnvatten. Tar var och en sitt ansvar och visar hänsyn så borde vi, under den tiden 
föreningens vatten år på, inte få några problem.  
 
Vår bonde har i det närmaste återställt skadorna efter skogsmaskinerna och tagit bort 
jordhögarna. Litet arbete återstår dock. 
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Vi kommer inom kort att sätta upp en skylt ”Styrelsen informerar” på baksidan av 
anslagstavlan där brevlådorna är. Där kommer enbart information från styrelsen (inkl. 
från Grönområdes- och Vattenansvarige) att finnas.  
Då även utomstående sätter upp information på anslagstavlan, har det hänt att 
information har tagits bort. Det är viktigt att information från styrelsen får sitta kvar. 
Inaktuella meddelanden från oss, kommer vi själva att ta bort.  
Därför – ni som har brevlådan på framsidan, dvs mot vägen, titta gärna ”runt hörnet”. 
 
Även i år har vi kunnat ha vårt midsommarfirande på ängen. Utan frivilliga insatser 
och engagemang skulle detta inte vara möjligt. Ett STORT TACK till er som gjorde 
det möjligt! 
 
Många har frågat hur vår Svante mår. Han är fortfarande förlamad på ena sidan och 
har svårt att gå. Han har dock fått en ”el-mobil” som han ”swischar” J omkring med 
glatt humör. Humöret är något som han inte har tappat. Han är lika positiv som han 
alltid har varit. Han längtar till Nya Österäng och så fort han får möjlighet, ska han 
komma hit över dagen. Det ser vi fram emot. 
 
Vad gäller IP-Only, fiberutbyggnaden, så ber vi er att hålla er underrättade på 
hemsidan, nyaosterang.com, eller på IP-Onlys egen hemsida. Vi har precis fått 
information om att man har för avsikt att påbörja arbetena inom kort. 
 
Detta var det för den här gången. 
 
Med önskan om en fortsatt trevlig sommar! 
 
 
Styrelsen 


