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Till samtliga medlemmar inom Nya Österäng 

Hej! 
Än en gång är en säsong över i Nya Österäng. Inget speciellt har hänt under 
sommaren, varför vi tidigare inte har skickat ut flera Informationsblad. 

Inför att det börjar bli dags för styrelsen att tacka för året, har vi varit i kontakt med 
Johan, jägaren. Här kommer hans redogörelse om ”djurlivet” runt om i Nya Österäng. 

Vad beträffar vildsvin så har man skjutit en galt på den nya åtelplatsen i Nya 
Österäng. Vildsvinsläget i övrigt är som det har varit under en tid nu. Med detta 
menar Johan att mängden verkar öka i närområdena. Under sommarhalvåret tycks 
de ha uppehållit sig i de större skogspartierna runt om hos oss i Nya Österäng. 
Åtelplatsen har fungerat väl och styrt grisarna på önskvärt sätt under sommaren. 
Johan befarar dock att de tenderar att öka sin närvaro i vårt område, nu när de flesta 
stänger sina stugor för vintern och det blir lugnt bland husen. Man har sett grupper 
om 40-50 grisar på ängarna vid Kvarngården och Penningby. 

Det har visat sig finnas stora mängder rådjur. Dessa har bl.a. uppehållit sig vid 
åtelplatsen. Men man har inventerat även övriga marker och kunnat konstatera att 
stammen är i behov av reglering. Man har för avsikt att skjuta omkring 6-8 djur under 
hösten och vintern. 
 
Varg har förekommit på senare tid på ett mindre tillfredställande sätt i och med att 
fyra tamhundar har tagits av varg i Rialareviret samt även sex får, två katter samt ett 
stort antal höns. 

Det har förekommit synobservationer av varg i vårt område. Ni har kanske läst i 
tidningarna att skyddsjakten är avslutad då en varg har skjutits i Valllentuna, men 
man kan inte med säkerhet säga att det var den vargen som funnits i Rialatrakten.  

Styrelsens uppmaning är att det gäller att vara mycket försiktig och hålla god 
uppsikt över sin hund. Håll inga hundar lösa just nu, var noga med koppel och 
håll hundarna nära er vid promenader! Vargarna är i färd med att etablera nytt 
revir, med detta blir tamhundar en konkurrerande fiende för vargen och bits ihjäl så 
fort de korsar vargens väg. 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Johan har skickat med en bild på vargreviret där man ser vargens förmodade 
utbredning. I detta område ägde även skyddsjakten rum tidigare. 

!  

Den 8 oktober blev jag (Renate) uppringt av en boende i Grovstanäs som 
informerade mig om att en annan jägare dagen innan med stor sannolikhet hade 
siktat en varg i området runt Spraggarboda. Detta har styrelsen dock i skrivandes 
stund inte fått bekräftat av vår jägare. 

Den 7 oktober hade vi vår städdag. Styrelsen och inte minst våra 
grönområdesansvarige Ulf och Björn tackar så mycket för det relativt stora 
deltagandet. 

Avslutningsvis vill vi påminna er om att ni som har 13 sophämtningar 
(sommarhämtning) ställer undan ert sopkärl så att det inte blåser omkull i höst/
vinterstormarna samt att det inte skadas vid snöröjningen. 

Vi önskar alla en trevlig tid och hoppas att vi ses med hälsan i behåll till våren igen. 

Styrelsen 
Renate, Per, Christina, Sylvia, Karl och Ulf

  


