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Hej alla medlemmar! 
Nu går säsongen mot sitt slut. Sommaren börjar ge vika för hösten och innan styrelsen tackar för i år, 
så vill vi gärna dela med oss lite information som vi tror kan vara av intresse för er. 
 
Städdag: 
Den 12 oktober (kl 10.00 – ca 13.00) kommer vi att ha höstens städdag som vi – as usual – avslutar 
med att grilla korv. Grönområdet är ett ansvar för alla medlemmar att hålla i ordning, i bra skick. 
Tyvärr, ja, vi måste skriva tyvärr, är det i princip alltid samma personer som ställer upp. Vi är mycket 
tacksamma för att ni om och om igen ställer upp. Utan er, hade vi varit tvungna att anlita extern hjälp 
för en ganska hög kostnad, som skulle innebära en ännu högre årsavgift. MEN, vi är många fler 
”yngre” förmågor som aldrig har ställt upp. Visst kan man vara upptagen just den dagen vi har 
städdag, men inte kan det väl vara så varje gång? Skall det ligga på våra trogna medlemmars axlar, 
som alltid ställer upp, att se till att vi inte behöver anlita extern hjälp? Vi skulle därför bli väldigt glada 
om vi kunde se att även ni som aldrig har ställt upp, är intresserade av att vårt grönområde sköts och 
hoppas kunna se er på kommande städdagar. Det är inte bara att man ”arbetar” på städdagen, det är 
också trevligt att lära känna varandra på litet mer ”uppsluppna” former.  
För våra ”seniorer” som under så många år har ställt upp, gäller, som vi tidigare nämnde, att de alltid 
är hjärtligt välkomna runt kl. 13.00 eller litet tidigare, till korvgrillningen. På ålderns höst kanske orken 
att ”arbeta” trots allt inte räcker till längre. 
 
Alfrida: 
Vi är nästan klara med allt arbete Alfrida har förorsakat. Stammarna är borttransporterade. Det ligger 
dock några enstaka stammar litet varstans i området, som inte har tagits med, då hämtningen av 
dessa på de enskilda platserna skulle ha kostat oss mer än vad de skulle ha inbringat. Samtidigt skulle 
marken ha skadats då det rörde sig om en tung maskin. Grönområdesansvarige kommer att ordna 
med att stammarna sågas till hanterbar storlek, vilka sedan kan hämtas av den som kan behöva ved. 
När så är dags kommer vi att informera om det på anslagstavlan vid brevlådorna. 
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I skrivande stund finns rishögen kvar mellan NÖ 2 och 4. Trädfällaren som röjde i skogen, är vidtalad 
och man kommer att flisa högen så fort man har tid. Det är också avtalat med honom att de andra 
befintliga rishögarna, dvs de som finns på ängen vid pumphuset, samt på två andra ställen som lades 
upp i samband med röjningen av Alfrida, kommer att flisas.  
 
På årsstämman har vi informerat om att några medlemmar har varit oroliga över att några träd som 
står på föreningens mark kanske kan ramla över byggnader vid nästa storm. Vi har då beslutat att 
dessa träd skall markeras av medlemmen och att vi anlitar en arborist för en riskanalys. Han har då 
även gått runt i hela området och tittat på alla träd som kunde vara i farozonen. Dessa träd är nu 
markerade av arboristen. De markerade träden kommer att fällas under november månad. Stammarna 
transporteras bort till försäljning. Grenarna kommer att flisas på plats. 
 
Vatten: 
Vartannat år brukar vi lämna ett vattenprov. I somras var det dags igen. Provet var utan anmärkning. 
Vattenmannen planerar att stänga av sommarvattnet den 5 oktober. Det börjar bli kallt om nätterna 
och i de låglänta delarna av vårt område är temperaturen betänkligt nära fryspunkten. Information om 
avstängningen kommer att sättas upp. 
 
Badbryggorna: 
Grovstanäs informerade oss om att badbryggorna är i behov av upprustning/renovering. Bryggorna 
har därför nyligen monterats ner. När nästa badsäsong börjar, kommer de nyrenoverade 
badbryggorna vara på plats igen. 
 
Facebook: 
Vi vill gärna göra er uppmärksamma på facebookgruppen ”Grannsamverkan i Grovstanäs och Nya 
Österäng”. Flera av er är redan med. Här finns information om både Grovstanäs och Nya Österäng. 
Om du vill gå med, vänligen sök upp gruppen på Facebook. Det är viktigt att man svarar på alla frågor, 
för att bli medlem. 
 
Viltlivet inom NÖ:  
Här kommer en sammanfattning från vår jägare Johan: 
Vad beträffar det vilda inom området verkar det ha lugnat sig på vildsvinsfronten! 
Det är just idag ca 3st stora grisar som regelbundet besöker matplatsen. Tyvärr är detta nog bara 
lugnet före stormen. För just i detta nu börjar bönderna bli färdiga med att tröska sina fält och dessa 
töms nu på lättillgänglig mat åt djuren. (Innan fälten hade mognat hade vi ca 18-25 grisar på 
foderplatsen.) Med detta söker djuren sig gärna tillbaka till sina övriga matplatser. Med detta kommer 
nog närvaron av framförallt vildsvin att öka inom kort. 
Övriga djur mår bra. Det är väldigt många grävlingar i området. Detta kommer jag försöka reglera till 
en mer acceptabel nivå. 
Likaså rådjuren. De har ökat kraftigt. Så under kommande jaktsäsong kommer jag ta bort ca 3-5 
rådjur. 
Jag har den senaste månaden inte iakttagit någon räv med skabb, men vad beträffar friska rävar så 
tycker jag inte att vi är i behov av att skjuta några av dessa då antalet verkar vara i proportion till 
områdets storlek. 
Jag har sedan sista rapporten till er nu skjutit ytterligare två grisar en gylta och en galt på 55 
respektive 92kg 
En sak till, det har varit föredömligt lugnt på folk på åtelplatsen. Boende har visat stor respekt för mitt 
uppdrag. Detta vill jag nu också tacka samtliga respektfulla fastighetsägare för. 
 
Det var allt för denna gång. Vi önskar er alla en fortsatt skön höst och så hoppas vi att vi ses, med 
hälsan i behåll, till våren igen. 
 
Styrelsen 


