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Hej alla medlemmar! 
 
Då har en ny säsong på landet börjat. Jag hoppas att alla är tillbaka med hälsan i behåll.  
 
Årets storm Alfrida förorsakade även i vårt område en hel del förödelse. Arbetet med att röja undan 
har påbörjats, men hel del återstår. I övrigt verkar det ha varit en lugn vinter i området. Styrelsen har 
inte fått kännedom om några incidenter. 
 
På årsstämman den 11 maj berättade Per om att Vattenfall kommer att gräva ner våra el-ledningar. En 
sammanfattning av denna information går att läsa i protokollet från årsstämman. Det finns även 
information om detta på vår hemsida. 
 
Vad har hänt på ”vilt”-fronten? Här kommer en sammanfattning från vår jägare Johan: 
Avskjutningen av grisar har överlag minskat i närområdet. Detta av flera olika orsaker. Jakten på 
Tranvik har upphört helt. Orsaken är okänd. Grisarna har hållit sig på en relativt konstant nivå om ca 
7-10 st på Österäng. Johan har skjutit endast en gris under senaste halvåret. Anledningen till detta är 
att antalet varit konstant, samt att de i huvudsak hållit sig till åtelplatsen och det foder som man har 
matat med. Nu har hans kameror visat att en föryngring skett och han har kunnat räkna till 4 st 
kultingar på de bilder kameran tagit. Det betyder att Johan kommer att skjuta minst 4-5 grisar under 
kommande säsong. Tyvärr har det dock inte helt gått att undvika att ett par tomter som gränsar till 
skogen mot Kubbhöjden har fått besök av grisar. Men i det stora hela har Johan lyckats att hålla 
grisarna från våra tomter, tack vare hans enträgna insats. Det skall han ha ett stort tack för.  
 
Vad beträffar övrigt vilt, så har ett växande problem med skabb skett. Detta är absolut inte önskvärt 
och han har lagt ut ett trafikdödat rådjur på åtelplatsen, i syfte att komma till bukt med problemet. 
Viktigt att veta är att skabbkvalstret inte överlever mer än max 24 tim efter att det lämnat värddjuret. 
Det är alltså ovanligt att våra tamdjur blir smittade av skabb. Tyvärr har dock en hund i vårt område 
smittats av skabb och hunden är under behandling. Om man märker att sin hund eller katt kliar sig 
ovanligt mycket bör man kontakta veterinär. Man kan också med fördel först prova en vanlig tvätt med 
hundschampo två dagar i rad, och sedan en upprepad tvätt efter en vecka. 
 
Ett annat djur som ökat kraftigt det senaste året är grävling. Johan har för avsikt att minska beståndet 
av dessa under en period från 1 augusti fram till slutet av november. Rådjuren har ökat och dessa 
kommer han hålla ett öga på under året. Han skjuter dessa vid behov. Uppskattningsvis 1-2 st. 
Upplever man problem med dessa i sin trädgård, kan man hänga upp CD skivor eller folieremsor i träd 
och buskar. Detta kommer att skrämma bort dem. Johan har även fått kännedom om aggressiva älgar  
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under vårvintern. Han bevakar detta. Fortsätter dessa problem, kommer man att jaga dessa under 
ordinarie jakttid efter tilldelad tilldelning. 
 
Sedan har några icke jaktrelaterade tråkigheter drabbat honom. Det har varit inbrott i jaktkojan. Man 
har tillgripit två värmekaminer av mindre modell (en sprit- samt en butandriven) och ett bilbatteri. Det 
har också rört sig onödigt många personer på åtelplatsen. Det finns inget att se på denna plats. Han 
önskar därför att man om möjligt väljer en annan väg förbi denna. Risken finns att grisarna ratar 
platsen och söker sig inåt området. 
 
Innan årsstämmans officiella del började, hade vi besök av Carola Wilkund, inspektör på 
Norrtäljepolisen. Hon informerade om ”Grannsamverkan och förebyggande av brott”. Carola inledde 
med lite statistik. I kommunen hade det skett 39 inbrott mot 53 året innan, medan antalet båtstölder 
uppgick till 29 mot 68 året innan. Med andra ord en positiv förändring, men det innebär inte att man är 
nöjd med det.  
 
Brottspersoner kan delas in i fyra kategorier: 

1) Lokala missbrukare. 
2) Internationella ligor från hela världen. De stjäl i första hand båtmotorer, husbilar, arbetsfordon 

mm. Ligorna är svåra att hantera då de består av okända personer samtidigt som det inte 
finns några gränskontroller inom EU. Nästan inga tas fast. Vanligen går de runt i ett område 
dagtid och noterar var det finns båtmotorer. Därefter kommer det på natten starka personer 
som kan lyfta tunga motorer och gömma dem i närområdet. Slutligen hämtas tjuvgodset 
dagtid när det är folk i farten. Det händer att man även passar på att göra inbrott ”när man 
ändå är där”. Gamla båtmotorer stjäls också men inte för att sälja vidare, utan för att ägaren 
tvingas köpa en ny motor och då stjäl man denna också. 

3) Ungdomar. De stjäl vanligen andra saker än övriga kategorier. 
4) Professionella tjuvar. 

 
Grovstanäs har varit förskonat under 2019. Vi har hamnvakter och anses vara ett alert område. Carola 
menade att det gör skillnad. 
 
En brottsvåg brukar omfatta en vecka eller mer. Brotten sker oftast nattetid och då gärna måndagar – 
onsdagar. De flesta brott sker på våren då många har skaffat nya maskiner inför nya året, samt efter 
skolstarten. En snörik vinter brukar betyda färre inbrott. Ofta sker inbrotten genom en altandörr eller ett 
fönster på baksidan. Inte sällan sker det inbrott i flera fritidshus samtidigt och det är inte ovanligt att 
inget verkar vara taget. Tjuvarna är ute efter bl a verktyg, motorsågar, navigationsutrustning till båtar 
och bättre fritidskläder. Mer sällan vill man ha pengar och smycken. Ungdomar stjäl sprit. Ett inbrott 
varar ca 5-10 minuter. Enstaka gånger kan tjuven sova över i stugan, men det är ovanligt. 
 
Hur kan man skydda sig?  

1. Nya larm har blivit bättre än tidigare. En larmfirma hinner inte ut för att förhindra ett inbrott 
men kan inspektera händelsen. Har man kopplat larmet till sig själv och upptäcker inbrott – 
ring 112! Pågående eller genomförda brott ska alltid anmälas till 112. Som granne bör man 
också vara uppmärksam om något larmar i området.  

2. Bra fönsterlås försvårar för tjuven. ”Tänk som tjuven” och se till att montera bra lås. 
3. Fotografera gärna misstänkta personer. Det är helt lagligt för eget bruk, men gör det enbart 

om du känner dig bekväm med det. 
4. Våga vara nyfiken. Gör det på rätt sätt och var absolut inte aggressiv. 
5. Tfn-nr 114 14 kan anvädas för tips till polisen. Ett alternativ är att mejla. 

 
Nya Österängs kontaktperson till norrtäljepolisen är Per Ekberg (NÖ 15) inom ramen för 
Grannsamverkan. 
Har du frågor eller undrar över något, kan du även kontakta Carola Wiklund, e-mail: 
carola.wiklund@polisen.se, tel: 010-5631283, eller Jesper Emilsson, e-mail: 
jesper.emilsson@polisen.se, tel: 010-5631621. 
 
En fortsatt skön vår och sommar 
Styrelsen 
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