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Hej alla medlemmar! 
Efter några veckor med extrem värme, har sommaren nu normaliserat sig och till och 
med blivit kyligare än normalt.  
 
Årsstämman 
Den 13 juni hade vi vår årsstämma på ängen. Trevligt att så många kom! Styrelsen 
uppskattade också att ni var aktiva med att framföra synpunkter och vi hoppas att ni 
kände er tillfreds med svaren.  
 
I samband med att vår jägare Johan informerade oss, så undrade han om vi hade 
någon Facebooksida eller liknande. Han vill gärna kunna följa på nätet om något 
händer gällande viltet på Nya Österäng. En medlem har startat privat en 
Facebooksida för enbart Nya Österäng. Från styrelsens sida föreslog vi att appen 
Coyards skulle kunna vara ett alternativ.  
Då mer än 2/3 delar av våra medlemmar är anslutna till appen Coyards har styrelsen 
därför beslutat att ge Johan rådet att följa denna i stället för Facebooksidan. Då 
många medlemmar inte heller har Facebook, så är det viktigt att använda Coyards så 
att informationen/händelsen snabbt kan nå flertalet av våra medlemmar.  
 
Ni som ännu inte är anslutna till Coyards (via smartphone/android) vänligen kontakta 
Christina Eklund-Sundstedt, Mailadress: c.esundstedt@gmail.com 
 
Lupiner 
Lupinerna har nästan tagit över hela åkern/ängen mittemot våra brevlådor och på 
allmänningen mellan NÖ32 och NÖ34. Detta måste vi göra något åt. Även om 
lupinerna är ett färgglatt inslag i vår natur så gör växten mer skada än nytta. 
Lupinerna tillhör ogräset och förstör jorden, dvs den binder kväve och därmed 
gödslar marken. Detta gör att den hotar att slå ut både ängsflora och insektsliv. 
Dessutom är lupinen giftig. Ett djur som får i sig lupiner kan snabbt bli förgiftat och i 
värsta fall dö av de giftiga ämnen som finns i växtens frö.  
 
Våra grönområdesansvariga kommer att prata med vår bonde som vi anlitar för 
skötseln av våra ängar för att få hjälp med ”saneringen”.  
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Viktigt att tänka på för er som har lupiner på den egna tomten. 
För att få bukt med problemet borde lupinerna klippas flera gånger under året. Det är 
dock viktigt att de klipps innan de går till frösättning. Där det går kan man även riva 
upp hela plantan och skaka av det mesta av jorden. Blommorna/hela plantan skall 
sedan läggas i en säck och köras till avfallsanläggningen vid tex Görla. När du 
kommer dit är det bra att fråga en anställd var säcken med lupinerna skall läggas.  
 
”Nyklippta” stigen mellan NÖ2 och NÖ4 
På förekommen anledning om önskemål att ha en orörd äng så kommer den 
befintliga ”gamla” stigen, nedanför Svantes tomt (NÖ21), att göras mer lättgången 
inför nästa säsong, så att denna genväg enkelt kan passeras även av våra äldre 
medlemmar.  
 
Husvagnsuppställning 
På förekommen anledning har styrelsen beslutat följande vad gäller uppställning av 
husvagn vid besök på föreningens mark. 
 
I första hand skall besöket ställa husvagnen på fastighetsägarens tomt. På de tomter, 
där det inte finns utrymme kan ett alternativ vara att använda föreningens mark. 
Eftersom det inte är tillåtet att parkera en husvagn på tomtmark utan 
fastighetsägarens medgivande, måste därför styrelsen först kontaktas Medgivande 
kan ges till max tre nätters uppställning på föreningens mark. Innan du ber om lov 
från styrelsen oavsett om det rör sig om en natt eller högst 3 nätter, ber vi dig att 
informera din granne för grannsämjans skull.  
 
Rishögarna och stammarna 
Stammarna har transporterats bort och rishögarna har flisats. Resterna från 
flisningen, framförallt mellan NÖ2 och NÖ4 kommer att tas bort senast på städdagen. 
 
Städdag 
Vänligen, notera redan nu i kalendern städdagen den 3 oktober kl. 10.00. Träffpunkt 
som vanligt, vid midsommarängen. Beroende på pandemiläget, skall vi i så fall 
hjälpas åt att vid arbetet hålla oss till det 2-meters avståndet. 
 
Vi önskar er alla en fortsatt skön sommar. 
Styrelsen 


