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Till samtliga medlemmar inom Nya Österäng 
 
 
 
 
 

Hej! 
 
Efter en mycket varm sommar är vi nu framme vid hösten. 
 
Innan vi ”stänger för säsongen” vill vi informera om följande. 
 
Johan, vår jägare, har på omvägar fått höra att det förekommit ”jägare” på vårt område, som 
han ser mycket allvarligt på. Han har inte kunnat lista ut vilka dessa personer kan vara. Även 
jag (Renate) har hört med Grovstanäs jägare, men han kände inte till något.  
Givetvis kan det vara folk från både Båtdraget, Penningby eller Tranvik, men om dessa 
personer har varit på vårt område med vapen, skall markägare eller jakträttshavare 
kontaktas och delges att man beträder marken i avsikt att gå eftersök eller liknande. I övrigt 
begår man ett jaktbrott. 
 
Förhoppningsvis var detta en isolerad enskild händelse och inget som sker regelbundet. 
Trots det ber vi er att vara extra observanta och ser ni någon/några personer så fråga 
eventuella jägare var de kommer ifrån, vad de heter, vilket uppdrag de har och vem som givit 
medgivande att röra sig på våra marker. Informerar mig (Renate) sedan omgående per 
telefon (0734-353000), mail (renate.giorloff@gmail.com) eller sms.  
 
Vidare har ytterligare en hund sprungit runt foderplatsen. Detta har hänt vid ett kvällspass 
den 3 sept kl 22.00. Hunden beskrivs som en större hund, mellanbrun med svart inlägg på 
svansspetsen. Känner du till eller tror dig känna igen hunden på beskrivningen, var vänlig 
kontakta mig (Renate). Som vi redan informerat om efter den första händelsen med en 
lösspringande hund, är risken stor att grisarna ratar foderplatsen och söker sig in till våra 
tomter på jakt efter mat. Enligt lagen ska hundägaren ha fullständig kontroll över sin hund, 
vilket alla säkert förstår att det finns goda skäl till.  
 
Vi har även gått ut med ett meddelande på vår hemsida, som riktar sig till såväl Nya 
Österängs- som Grovstanäsbor. 
 
För att hjälpa till att hålla grisarna borta från tomten, vill vi påminna om att samla in all 
fallfrukt som man inte använder. Samma gäller för ekollon. Kratta ihop dessa och lägg i en 
kasse. Både fallfrukt och ekollon kan hämtas av vår jägare. Kontakta mig (Renate) så 
vidarebefordrar jag till Johan var kassen kan hämtas. 
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Vi kan också berätta att hittills i år har 20 st grisar skjutits med de närliggande områdena 
inräknat. Man har sett en kraftig ökning av grisar strax sydväst om Nya Österäng. Prognosen 
för området i stort ligger kvar på ca 50 grisar. Det kan dock komma att öka vid nästa 
inventering som sker i januari 2019. Övriga inventeringar man har gjort på området ser 
ganska så bra ut. Grisarna har till största delen hållit sig i och vid Båtdragträsket samt 
skogsbackarna däromkring, med få undantag till de närmaste tomterna runt själva 
åtelplatsen. 
 
En medlem tror sig har sett en varg nedanför NÖ 78 när hon var ute på promenad den 30 
september vid skymningen. Jag kontaktade Johan och fick svaret att det finns en känd varg i 
kommunen, men den håller till betydligt längre sydväst ut i länet. Helt omöjligt är det dock 
inte att den tillfälligtvis skulle vara på besök här. Det kan också röra sig om en s.k. ”strövarg”. 
Men oftast rör det sig om att betraktaren sett fel. Skulle dock flera synobservationer göras, 
vill han gärna bli informerad. Kontakta i så fall mig (Renate) så vidarebefordrar jag till Johan. 
Det är också bra om eventuella synobservationer registreras på www.rovobs.se. 
 
Under sommaren har det hänt ett par gånger att brunnen tömdes. Båda gångerna skedde 
det på kvälls/nattetid, dvs runt kl. 22.00/23.00. Man kontrollerade om det eventuellt kunde 
bero på en läcka. Så var dock inte fallet. Det är därför tråkigt att det tycks finnas medlemmar 
som inte kan visa hänsyn och inte bryr sig om att ens grannar inte har vatten.  
 
Tyvärr har vi fått information om att en kåpa till en båtmotor har stulits i början på oktober. 
Stöld/inbrott  har även förekommit i Grovstanäs och i närliggande områden. Det är nu vid den 
här tiden på året som tjuvarna blir aktiva. Fritidsområden töms på folk och det är mörkt. Då är 
det lättare för inbrott och stöld. Det är därför viktigt att ni som finns i området håller ett extra 
öga öppet.  
 
Som ni kanske redan har hört eller läst på hemsidan, har Grovstanäs startat en Facebook-
sida för medlemmar i båda våra områden, där man bland annat snabbt kan informera om 
man har sett några ”mystiska” personer eller fordon i våra områden.  
 
Innan Facebook-sidan startade hade vi inom styrelsen tittat på en möjlighet att snabbt kunna 
informera medlemmarna. Via Per (vår sekreterare) fick vi höras om ”Coyards”. Vi avvaktade 
dock ett tag att gå ut med informationen, då vi ville testa och höra oss för. Vi har nu beslutat 
att använda oss av Coyards eftersom inte alla vill öppna ett Facebook-konto. Mer information 
om Coyards kan du läsa i bifogat dokument. Jag hoppas att många ansluter sig, så att man 
når ut till många medlemmar. Har du ytterligare frågor, kan du gärna kontakta mig (Renate) 
eller Per. 
 
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 
 

http://www.rovobs.se/

