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Hej! 
Då var det dags igen för litet information. 
 
Hemsida: 
Styrelsen har beslutat att samverka med Grovstanäs gällande hemsida för Nya Österäng. Den nya 
hemsidan kommer att aktiveras inom kort. Vi kan fortfarande googla under söknamnet  ”Nya  Österäng” 
samt gå direkt till den nya hemsidan via www.nyaosterang.se. Vi finns även med under 
www.grovstanas.se. Webmaster är Lars Wallin som även sköter Grovstanäs hemsida. Ansvarig 
kontaktperson för Nya Österäng är Christina Eklund-Sundstedt. Med detta kan vi säkerställa att aktuell 
information finns på vår hemsida, samt att det är ett första steg för båda våra samfälligheter att 
samarbeta mer.  
 
Nytt på hemsidan  är  en  flik  som  heter  ”Anslagstavlan”.  Anslagstavlan finns för att Grovstanäsbor/Nya 
Österängsbor skall kunna annonsera till andra Grovstanäsbor/Nya Österängsbor. 
Det  kan  gälla  ”Säljes”,”Köpes”,”Skänkes”  eller  ”Hjälp  önskas”  . 
Några enkla regler: 
Du måste vara Grovstanäs/Nya Österängsbo för att få annonsera. 
Nya Österängsbor anmäler en annons via ett e-mail till Christina (c.esundstedt@gmail.com). 
Anmälan skall förutom din annons innehålla ditt namn och adress i Nya Österäng samt telefonnummer 
där du kan nås. 
Du anmäler till Christina så fort du fått napp på din annons så den kan tas bort. 
Om inget händer kommer annonsen att ligga uppe i 4 veckor, sedan tas den ner. Om du önskar att 
den skall fortsätta får du göra en ny anmälan. 
 
Grönområde: 
Från och med i år gäller nya bestämmelser om krav på motorsågskörkort för att få använda motorsåg 
(gäller dock inte om du fäller träd på den egna tomten). Vad gäller samfälligheter är reglerna oklara. 
Så länge det inte finns något prejudicerande fall får vi utgå ifrån att motorsågskörkort krävs. Vi har haft 
en diskussion om detta i styrelsen och kommit fram till att vi avvaktar med utbildningen för Nya 
Österäng. Grovstanäs har utbildat 7 av sina medlemmar och man har lovat oss att mot ersättning 
hjälpa till, om användning av motorsåg behövs vid tex städdag. Den som har motorsågskörkort 
behöver  inte  nödvändigtvis  vara  med  aktivt.  Det  räcker  att  personen  i  fråga  agerar  som  ”tillsynsman”. 
 
Vi har haft vår Städdag den 15 augusti. 27 personer från 20 fastigheter har deltagit. Vi tackar alla som 
har ställt upp. Hur det än är, så är det tack vare alla som ställer upp som vi kan hålla snyggt på vårt 
grönområde. Skulle det inte längre kunna säkerställas, så måste vi anlita extern hjälp till en kostnad 
som med stor sannolikhet innebär att årsavgiften behöver höjas. Städdagen skall inte bara ses som en 
”arbetsdag”  utan  här  ges  tillfälle  att  träffa  och  lära  känna  andra  medlemmar.   
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Trädfällning: 
Ja, ja, vädrets makter. Vi verkar inte bli av med träd i första taget. Vi får tåla oss till hösten, i värsta fall 
till våren 2016. Det är helt enkelt inga gynnsamma markförhållanden för att kunna fälla träd utan att 
förstöra marken. Behöver ni ha träd fällda på tomten och inte kan vänta av olika anledningar, så får vi 
tyvärr be er att ordna fällningen i egen regi. 
 
Nya Österäng fyller 50 år: 
Styrelsen tycker det vore roligt om vi kunde uppmärksamma det faktum att tomtägareföreningen 
bildades 1966 vilket också var det år som i stort sett alla tomter var sålda. Det har därför bildats en 
liten grupp utanför styrelsen som planerar en skrift och kanske även en aktivitet på ängen nästa år 
med anledning av 50 årsjubiléet. Gruppen består av Solweig Waidelich, Per Ekberg och Svante 
Wiström. De kommer att lämna ut mer information kring detta i våra brevlådor på Österäng i början på 
september. 
 
Husnummerskyltar: 
Med tanke på bl.a. transporter som framförallt ambulans, polis, men även hantverkare etc, så är det 
viktigt att husnumret är väl synligt från vägen. Hos några fastigheter är det svårt eller inte alls möjligt 
att se vilket nummer fastigheten har.  
 
Om inte något extraordinärt kommer att hända, blir detta det sista Infobladet för i år. 
 
Vi hörs igen nästa år med hälsan i behåll hoppas vi och fram tills dess önskar vi er en fortsatt skön 
höst/vinter. 
 
Styrelsen 
Renate, Per, Christina, Sylvia, Karl, Henry 
 
 
PS: 
Loppis: 
För  att  anknyta  till  förra  Infobladet  och  ”Loppis”  så  kan  jag  (Renate)  meddela  att  några  har  visat  sitt  
intresse.  Vi  kom  dock  överens  om  att  starta  upp  en  ”Loppis”  nästa  år.  Kanske  i  samband  med  eller  
kring midsommarfirandet, alt. julimånad. Information kommer i sinom tid att finnas på anslagstavlan vid 
brevlådorna.  
 
 


