
Alfrida.
Hej alla!
 
Vi i styrelsen försöker efter bästa förmåga hantera verkningarna av stormen Alfrida 
och  kommer på hemsidan www.grovstanas.se att följa upp händelserna i området.
Vi kommunicerar även genom facebookgruppen “Grannsamverkan i 
Grovstanäs” (Tack Anders Bauer!)
Webmaster har blivit av med internetuppkopplingen, men nu har vi löst det.
 
Vinden har tagit ner mängder av träd och orsakat stor förödelse i Grovstanäs / Nya 
Österäng.
Efter att ha inventerat terrängen kan vi konstatera att mängder av skog blåst omkull.
Skador på hus, båtar och bilar (?) har uppstått, men många träd har tack och lov 
missat och fallit strax bredvid byggnader.
I stora hamnen har båtarna klarat sig väl, förutom någon som fått vintertäckningen 
bortblåst.
På tomter har några båtar blåst omkull. 
De akuta årgärderna var att få vägarna farbara och medlemmar ur arbetslaget och 
många frivillga har hjälpts åt att röja och rensa.
Stort tack till alla er!
 
Elen är utslagen och vi kan se att många kraftledningar är nedrivna, 
kraftledningsstolpar knäckta eller på annat sätt förstörda.
Ni som bor permanent i området har en särskilt utsatt situation och vi förstår att ni 
har det tufft!
Vi vet också att ni har kontakt med varandra och inga personskador är rapporterade.
 
Akuta problem.
Norrtälje kommun och räddningstjänsten har beredskap. Mer info finns på 
www.norrtalje.se.
För er som inte kan bo kvar finns möjlighet att temporärt flytta till annat boende. 
Kontakta Vattenfall och/eller ert försäkringsbolag.
 
Vad händer nu?
Efter att ha rensat vägarna är är nästa problem elförsörjningen.
 
Elen.
Vi har kontakt med Vattenfall men de kan inte säga annat än det som rapporteras via 
deras hemsida och appen “Avbrottsinfo”. Följ den informationen!
Vattenfall har folk ute i vårt område som röjer och kopplar, idag fick delar av Nya 
Österäng och Kubbhöjden tillbaks elen. Man har för närvarande satt en klartid till den 
10/1 men reserverar sig för att vissa områden kan dröja.
 Många ledningar i området är nedrivna och vi förstår att det är ett stort arbete att 
röja och bygga upp det hela igen. Tänk efter vad som händer i ert hus när elen 
kommer tillbaks!
 
OBS. Vattenfall ber oss att låta bli att försöka röja ledningsgator och ta ned träd som 
lutar sig mot ledningarna.
Man kommer med egen utbildad personal att hantera detta.

http://www.norrtalje.se/


Vatten.
Vintervatten fungerar naturligtvis inte eftersom vi inte har el till pumpar.
Lännagårdens bygdeförening har öppnat en service för stormdrabbade, man kan 
hämta vatten och använda toalett / dusch på Lännagården, ingång i källardörr under 
köksingången på långsidan. Öppet 10-18.
Bli gärna medlemmar! http://lannagarden.se/medlemskap.html
 
Frysrisk:
Väderprognosen säger fortsatt någon minusgrad under nästa vecka, därefter kallare.
Ni som inte tidigare har frostsäkrat husen - se till att ni undviker frostskador i 
vattenanläggningarna. Tappa ur, säkra med glykol, stäng av pumpar etc.
Kylskåp och frysar: Töm!
 
Skador och nedfallna träd på tomter.
Om ni har fått skador, eller har träd som fallit eller kommit ur läge och hotar hus eller 
annan egendom.
Kontakta ert försäkringsbolag. Även träd som står på annans mark och som kan 
förorsaka skador skall anmälas så att risken kan undanröjas.
För att få hjälp med nedtagning / uppkapning av träd, kontakta entreprenör med 
egen försäkring så att inte problem uppstår vid eventuella följdskador.
 
Vägföreningens mark och grönområdets mark.
Vårt arbetslag jobbar på och vi är ett stort tack skyldiga - de får en viss ersättning 
men arbetet är till stor del på ideell basis!
Under våren kommer vi att behöva hjälp av frivilliga och den traditionella 
arbetsdagen i vår hoppas vi blir välbesökt!
Timmer i rätt längder samlar vi till upplag på vanlig plats och likaså GROT - grenar 
och toppar på “flishögen”.
Observera att på flishögen får gärna grenar, sly och mindre stammar läggas, men 
absolut inte jord, rötter, eller metallföremål!
När nu vägarna är röjda så ligger arbetslagets fokus på farliga lutande träd och på 
att röja stigarna så att vi fortsatt kan njuta av vårt fina område.
 
Mängden vindfällen gör att vi måste få extern hjälp med att röja och vi har satt igång 
arbetet med att upphandla detta.
Det kommer att innebära ett stort arbete med större maskiner i skogen under våren 
och förmodligen längre tid än så.
Som vanligt ser vi till att sälja timmer och flis för att minimera kostnaderna.
 
Merparten av de fallna träden är vindfällen med rotvältor.
När stammarna kapas kan vältan stå kvar upprätt, speciellt om marken hunnit frysa.
De utgör en fara och vi uppmanar er alla att vara försiktiga!
Vi skall försöka lägga ner vältor vid stigarna med hjälp av traktor där det går.
 
Kommande händelser.
Rapportera gärna elens återtåg i facebookgruppen.
Styrelsen kommer att rapportera vidare på hemsida och FB.

Visst är det fantastiskt vilken kraft det finns i naturen!

http://lannagarden.se/medlemskap.html


bästa hälsningar,
 
Styrelsen Grovstanäs samfällighetsförening och vägförening
 
 
Kontakt:
styrelsen.grovstanas@grovstanas.se
Orförande Nils Weidstam 070-756 00 20
Grönområdet Tomas Engblom 0708-760790
Vägföreningen Bengt Peters  070-844 19 01
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