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Hej alla medlemmar! 
Nu går säsongen mot sitt slut och med det vårt sista informationsblad för i år. 
 
Vatten 
Som vi informerade om på årsstämman, kommer vår vattenman Karl att dra sig 
tillbaka och lämna över ansvaret till Mattias Hilbig, NÖ 54. Vår andre vattenman 
Clemens har redan dragit sig tillbaka. Överlämnandet från Karl kommer att ske i 
samband med att sommarvattnet stängs av så fram till dess ber vi er kontakta Karl 
vid behov.  
Det har inte satts något datum ännu för avstängningen, då det fortfarande är ganska 
milt ute, även om nätterna. Information om avstängningen kommer som brukligt är att 
meddelas via vår anslagstavla vid brevlådorna och via mail. 
 
Mattias kontaktuppgifter är: mobil: 070-766 37 28,  
e-mail: mattias_hammarn@hotmail.com  
 
Vi vill tacka Karl och Clemens för allt arbete de har lagt ner vilket gör att våra 
medlemmar som är anslutna till vattensektionen fortfarande har ett väl fungerande 
vattensystem.  
 
Granbarkborren  
Vi har fått kännedom om att granbarkborren har fått fäste i skogen tillhörande Tranvik 
bakom NÖ74, NÖ76 och NÖ78. Förvaltaren till skogen skall enligt egen utsago 
snarast ordna med ”sanering”.  
Det kan därför vara bra om ni är litet observanta på era egna träd på tomten. Just in 
case. 
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Eldning 
Från och med den 1 oktober är eldningsförbudet upphävt fram till den 1 april. 
Vänligen beakta följande. 
 

• Eldning på den egna tomten: 
- Elda inte när det blåser så att röken drar mot grannen/grannarna. 
- Elda inte löv, då dessa endast ryker. Löv skall läggas på komposten eller 
  i säckar och köras till Görla. Har du inget släp, fråga gärna en granne om han 
  kan hjälpa dig att köra dig till Görla. 
 

• Föreningens eldningsplats: 
- Plankor får inte läggas på vår gemensamma eldningsplats och definitivt inga 
plankor med spikar, (dessa kan hamna i höet bonden slår och får korna i sig spik 
kan det innebära förödande följder) 
- Löv samt stubbar/stammar får inte heller läggas på föreningens eldningsplats 
utan ska hanteras som framgår ovan. 
 

• När eldningsförbud råder: 
Eldningsförbud råder mellan den 1 april och 30 september. Vi ber er vänligen att 
respektera eldningsförbudet under den tiden, även om det har regnat mycket . 
Du kan läsa mer på vår hemsida eller kontakta Norrtälje kommun. 

 
Städdagen 3 oktober 
Det gladde oss att så många ställde upp på städdagen. Ett STORT tack alla er alla! 
Vi fick även besök av vår Ove. Så trevligt att han orkade ta sig över till grillningen. 
Ove har varit den som under många år eldade våra rishögar på ängen.  
 
Stadgarna 
Ändringarna i stadgarna, som vi presenterade och beslutade om på årsstämman i 
juni, har nu godkänts och registrerats hos Lantmäteriet. Vi kommer att lägga upp de 
redigerade stadgarna på vår hemsida. Du som gärna vill ha en papperskopia, 
vänligen kontakta Per Ekberg, mobil: 072-0147695, e-mail: per.tyreso@telia.com 
 
Penningbyskogen – timret 
Timret som ligger på ängen intill våra nyligen uppeldade rishögar är från 
”Penningbyskogen”. Man har rensat i skogen och tillfälligt lagt upp timret på ängen.  
 
Det var allt för i år. Var rädda om er och så ses vi på våren igen! 
 
Styrelsen 


