
Nya Österängs samfällighetsförening 
 

Information från styrelsen angående stormen Alfridas härjningar 

Som säkert alla känner till har stormen Alfrida förorsakat stora skador i vårt län. Värst drabbat blev 
Norrtälje kommun och vårt område kom inte undan. Tvärtom, det finns mängder med nedfallna träd både 
i vårt område och i Grovstanäs. Flertalet träd har som tur är inte förorsakat materiella skador, men tyvärr 
har en del trillat ner på oönskade platser. 

Efter den dramatiska natten mot den 2 januari låg det mängder med träd över våra vägar i området och 
all el hade slagits ut. Det som sedan hände var att ni som då befann er i området ställde upp och hjälpte 
till med såväl röjningsarbete och inspektion av skador på grannarnas fastigheter. Styrelsen vill i detta 
sammanhang rikta ett stort TACK till alla som ställde upp och hjälpte till efter att ha upplevt denna 
osannolika natt. 

Tack även till er som bidragit med information via appen ”Coyards”. Det har varit till stor nytta! 

Inspektera tomten 
Vi rekommenderar dig som inte har varit ute på din tomt att snarast besöka den för att inspektera 
eventuella skador. Alternativt kan du prata med någon granne och be om hjälp, om du inte kan göra det 
själv. Har du ännu inte fått elen tillbaka bör du också se till vattenanläggningen för att förhindra 
frysskador. Se även över eventuellt förstörda matvaror, framförallt i frysen. 
 
Elnätet 
Vi har drabbats av träd som rivit ner kontaktledningar inom området. Särskilt drabbat är den matarledning 
som går från fotbollsplanen och söderut till transformatorn intill nr NÖ 4 där allt måste byggas upp på nytt 
igen. Vattenfall varnar för att vara i närheten av nedfallna ledningar och man ska absolut inte röra 
dessa = livsfara! Undvik att belasta elnätet när elen återkommer för då finns det risk för att den återigen 
försvinner. Tänk på att det i värsta fall kan ha inträffat frysskador i det utkylda sommarhuset, och att en 
återstartad vattenpump kan medföra vattenskador i så fall. 
 
Vattenfall är skyldiga att ersätta oss fastighetsägare enligt den lagstadgade s k Avbrottsersättningen, och 
enligt deras hemsida behöver man inte själv anmäla, utan de anser sig ha kontroll på detta. Det skadar 
givetvis inte att bevaka sina rättigheter. 
 
Stormskadad skog 
En del av oss har kommit lindrigt undan, andra är mer drabbade. Tag kontakt med ditt 
försäkringsbolag om det finns egendomsskador. Skulle det förekomma träd som ramlat ned på din tomt 
från föreningens allmänningar, vill vi att du kontaktar vår grönområdesansvarige Ulf Hilbig. Endera på 
ulf.hilbig@gmail.com eller med en lapp i hans brevlåda nr 79. Observera att du ska göra en anmälan till 
ditt eget försäkringsbolag även när ett träd från föreningens mark medfört skador hos dig. 
 
Styrelsen arbetar för närvarande med frågan hur vi ska få bort de träd som ligger på vår gemensamma 
mark. De utgör en säkerhetsrisk, eftersom det oftast handlar om rotvältor som man ska passa sig för. En 
del träd kan också hänga fast i andra och riskera att falla. Vissa skogsområden ska man undvika helt 
att vistas i. Detta gäller bl a skogsområdet mellan oss och Kubbhöjden där många träd har fallit omkull. 
 
Styrelsen kommer att återkomma med mer information kring omhändertagande av träd. Eventuellt kan 
den firma som hjälper oss med grönområdet, även ha möjlighet att hjälpa den enskilda tomtägaren. Men 
vi återkommer således kring detta. 
 
Var kan jag lägga mina träd och grenar? 
Den som själv vill hantera sina träd (vid stora rotvältor bör man överlåta det till en fackman – stor 
säkerhetsrisk!) kan lägga riset på de vanliga eldningshögar vi läggar upp på ängen intill pumphuset. Har 
du stockar du vill bli av med så lägg dessa till vänster efter infarten på ängen. Stockarnas längd ska vara 
maximalt 2 meter långa. Om du inte har denna möjlighet, så ber vi dig behålla riset på din tomt och inte 



lägga ut det på våra allmänna områden. Då finns det risk för att det blir alltför många mindre högar att ta 
hand om, vilka även kan hindra arbetet med att röja nedfallna träd i vårt gemensamma grönområde. 
 
Tar ni hjälp av fackman, se till att firman har en försäkring som täcker eventuella skador som kan uppstå.  
 
Vad händer härnäst? 
Styrelsen kommer att träffas för att diskutera den uppkomna situationen. Bedömningen i nuläget är att 
Alfrida med stor sannolikhet kommer att medföra oönskade kostnader för oss alla som vi tvingas betala 
för framöver. Vi kommer att återkomma med mer information. Det går givetvis att höra av sig till någon i 
styrelsen ifall du har frågor. 
 
Vi rekommenderar också att gå in på den gemensamma hemsidan med Grovstanäs. Där ligger redan 
idag information från Grovstanäs samfällighet som till vissa delar även är av intresse för oss i Nya 
Österäng. 
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