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Hej! 
 
För er alla som är anslutna i gemensamhetsanläggningen vatten kan vi nu meddela att vi har fått 
besked på vattenprovet som togs efter att vi fått båda UV-filtren installerade. Det är med glädje vi kan 
meddela att vi har frisk och rent vatten igen.  
 
Sommarvattnet har satts på. Innan ni använder vattnet, så rekommenderar vi att spola igenom det 
egna systemet i några minuter. 
 
Vi ber er att vara försiktiga med föreningens vatten. Vi har en grävd brunn som ger tillräckligt med 
vatten för både sommar- och permanentboende. Detta dock under förutsättning att man använder 
vattnet varsamt. 
 
Björn Sundström, vår ansvariga vattenman, har dragit sig tillbaka av hälsoskäl. 
Vi vill passa på och tacka Björn för ett förtjänstfullt arbete under alla dessa år Björn har varit ansvarig 
vattenman för föreningen. 
 
Ny ansvarig vattenman är Karl Waidelich. Karl är utomordentlig kunnig och kompetent på området. 
Tillsammans med Clemens kan vi vara säkra 
professionellt sätt. Vid eventuella frågor eller incidenter gällande vattenförsörjning så ber vi er att i 
första hand kontakta Karl (tel.nr: 070-580 97 05 eller via mail karl.waidelich@comhem.se). 
  
Vänligen tänk på att alla som verkar inom föreningen, gör det i medlemmarnas intresse.  
Om t.ex. en vattenläcka upptäcks är det viktigt att alla hjälper våra vattenmän så långt det är möjligt 
och underlättar deras arbete. 
 
Vi har inte precis en rusning till de befattningar som behövs för en fungerande samfällighet och då 
skall vi vara rädda om de som ställer upp.  
 
Trädfällning: 
Tyvärr har väderförhållandena inte varit så gynnsamma som vi hade hoppats på. Det har helt enkelt 
varit för blött vilket har omöjliggjort fällning av träd utan att förstöra marken. Vi vet att ni som vill ha träd 
fällda på tomten är angelägna att något händer. Peter Larsson (BPLs Skogstransport) har varit i 
kontakt med Henry. Om det nu inte kommer att regna ihållande under flera veckor, så räknar Peter 
med att under maj månad, när marken har hunnit torka upp tillräckligt mycket, kunna börja fälla träd. 
Han kommer då att prioritera tomterna före våra gemensamma grönytor.  
 
Eldning: 
Vänligen respektera att det råder eldningsförbud perioden 1 april  30 september. Det är också viktigt 
att veta att endast torrt trägårdsavfall som ej kan utnyttjas för kompostering får eldas. Mer information 
finns under Norrtälje kommunens hemsida. 
 
Det var allt för den här gången.  
 
Vi önskar alla en fortsatt trevlig vår! 
 
Styrelsen 
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