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Hej alla medlemmar! 
Vi hoppas att alla har och även fortsättningsvis kommer att ha hälsan i behåll i dessa tider.  
 
Allmänt 
Pandemin har alla i sitt grepp. Det finns ingen som inte berörs. Livet är inte det samma som det har 
varit innan.  
Det betyder också att vår årsstämma som skall hållas i maj inte kan genomföras.  
Detta berör inte bara oss utan alla samfälligheter, aktiebolag och bostadsrätter som brukar har sina 
årsstämmor under våren.  
Som läget ser ut just nu, så kan vi nog utgå ifrån att vi får leva med dagens restriktioner ett bra tag till. 
Vi har därför planerat att genomföra vår årsstämma på ”midsommarängen” lördagen den 13 juni kl 
10.00. Kallelse med tillhörande underlag kommer att skickas ut i behörig ordning enligt stadgarna.  
Till årsstämman har vi även tänkt att bjuda in vår jägare Johan, som kan uppdatera oss om ”viltlivet” i 
Nya Österäng och omgivning.  
 
Den 4 april brann Rolands och Rose-Maries sommarstuga (NÖ 74) ner till grunden. Som tur var 
klarade sig paret med endast mindre rökskador. Orsaken till branden har inte kunnat uppklaras.  
Roland och Rose-Marie vill passa på att framföra ett mycket stort tack till alla snälla 
medlemmar/grannar för all praktisk och psykologisk hjälp man fått i denna svåra tid. Om allt fungerar, 
som man hoppas och tror, kommer det nya huset att ganska snabbt byggas upp efter samma ritningar 
som huset man förlorat. 
 
Det är viktigt att medlemmarna informerar sig om vilka regler resp förordningar som gäller inom 
området. Vare sig det är från kommunen eller från styrelsen. Så förhåller det sig också med eldningen. 
Då Nya Österäng är ett detaljplanderat område, gäller ELDNINGSFÖRBUD mellan 1 april och 30 
september. Detta gäller även eldning i tunnor.  
 
Telefonledningarna i området är numera borttagna och bortforslade sedan några veckor.  
När det gäller nergrävning av el-ledningarna, så har vi till dags dato ingen information om när detta 
arbete kommer att inledas. 
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Rishögarna är på väg att ”flisas bort”. Ulf (vår grönområdesansvariga) har varit i kontakt med Lindelöf 
som är den som ansvarat för arbetet med att rensa vårt grönområde från skadorna efter stormen 
Alfrida, och som även ansvarar för att rishögarna tas bort. 
 
Kort sammanfattning av ”viltlivet” i Nya Österäng  
Antalet grisar i hela området från Lisslö till Grovsta uppskattas till över 50 individer. 
Senaste nytt är att på vår foderplats rörde sig natten mellan den 6 och 7 maj 3 vuxna och 12 kultingar. 
Övrigt vilt mår bra på området, ingen skabb i nuläget. Ganska få rävar, men däremot väldigt mycket 
grävling. Rådjuren har reglerats en del av jaktlaget i Grovstanäs. 
Mer information kommer att ges på årsstämman. 
 
Vatten 
Medlemmarna anslutna till sommarvatten har redan fått information om att sommarvattnet har satts på 
den 6 maj. 
Tyvärr har det visat sig att inte alla medlemmar som är anslutna till vattensektionen, hade följt 
instruktionerna inför på- och avstängningen av sommarvattnet, dvs att kranen in till huset inte var 
stängd ! Detta fick till följd att man vid påsättningen fick indikationen om en vattenläcka, varvid 
vattentrycket föll och tanken höll på att tömmas. Man letade i flera timmar och beställde till och med en 
en grävmaskin för att gräva upp längs vattenledningen, efter det man trodde var en vattenläcka. Detta 
är, som ni kan förstå, frustrerande och irriterande för de som ansvarar för vattenanläggningen 
samtidigt som det kostar pengar för föreningen. 
Därför vill vi inskärpa vikten av att om du är det minsta osäker eller inte förstår hur du skall gå till väga, 
trots instruktioner, så kontakta vår vattenman ! Svårare än så är det inte och du skall inte tycka att det 
är pinsamt om det är något du inte förstår. Han förklarar mer än gärna, då även han är angelägen att 
det blir rätt för att inte försvåra hans arbete. Vi bifogar därför instruktionerna en gång till. 
 
Vi söker ny vattenman 
Vår vattenman Karl och hans ställföreträdare Clemens, har beslutat att dra sig tillbaka och överlåta 
skötseln av vår vattensystem till någon yngre förmåga. Den primära uppgiften är att sätta på och 
stänga av sommarvattnet, samt byta och införskaffa UV-lampor. Kontakta gärna Karl om du har fler 
frågor angående arbetet. 
Är du intresserad, hör gärna av dig till Renate (renate.giorloff@gmail.com, eller mobil: 0734-353000) 
eller till Per, (per.ekberg@icloud.com, eller mobil: 072-0147695) 
 
Ja, detta infoblad var denna gång måhända inte precis upplyftande, men ibland går det inte att 
undvika att även skriva om mindre angenäma saker. Så vill vi avslutningsvis också nämna något 
positivt. 
Vi har inte hört att någon medlem har smittats av coronaviruset. Detta är mycket glädjande och vi 
hoppas att det förblir så. 
 
Var rädda om er ! 
 
Styrelsen. 
 


