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Hej alla medlemmar, 
Vilken sommar vi har haft – igen. Solsken dagarna i ända och 26 grader i vattnet. 
Vem behöver Medelhavet? 
 
Pga rådande pandemirestriktioner genomförde vi även i år vår årsstämma i juni på 
vår midsommaräng. Det var många som kom och flera deltog aktivt i diskussionerna. 
Vi hoppas på lika stor anslutning även om vi går tillbaka till Lännagården igen. 
 
Midsommarfirandet 
Restriktionerna tillät att vi i år kunde genomföra vårt midsommarfirande utan större 
inskränkningar. Ett stort TACK till Greta (NÖ56) med familj som har övertagit 
traditionen att ordna ett midsommarfirande i Nya Österäng som inte bara lockar Nya 
Österängsbor till firandet utan även många ”utomstående”. 
 
Den 5 juli genomförde Vattenfall ett möte med Grovstanäs och Nya Österäng 
angående att våra kraftledningar ska grävas ner. Ett protokoll har lagts ut på vår 
gemensamma hemsida, men för de som inte har tillgång till internet kommer här en 
kort sammanfattning: 
Arbetena beräknas starta under slutet av augusti. Man inleder arbetet vid Hysingsvik 
och arbetar sig sedan successivt in mot Grovstanäs och slutligen till oss på Nya 
Österäng. Man räknar med att arbetena på Nya Österäng genomförs nästa år. Vi har 
två transformatorstationer i vårt område och dessa kommer att sättas upp redan i 
höst. Inkopplingen av lågspänningsnätet till varje fastighet kommer medföra ca 30 
minuters strömavbrott (om inget oförutsett inträffar) för den berörda fastigheten. När 
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högspänningsledningarna kopplas in tar det dock längre tid vilket även drabbar 
många fastigheter samtidigt; från några timmar eller mer. Detta sker dock enbart vid 
några få tillfällen. Kraftledningsarbetet på Grovstanäshalvön beräknas ta tre år. 
 
Brunnen. 
Vi vill tacka medlemmarna i vattensektionen att man respekterar att inte använda 
sommarvattnet i onödan. Det har dock hänt att brunnen tömdes ett par gånger under 
våren/sommaren där orsaken var att man av misstag inte hade stängt av tappkranen. 
Det tar flera timmar för vår vattenman att lokalisera ”läckan” bara för att sedan 
konstatera att man inte har stängt av tappkranen. Det är viktigt att lägga på minnet: 
Det räcker inte att man bara stänger av slangen. Trycket från vattnet i slangen, kan 
göra att slangen lossnar och vattnet rinner ut. Ni MÅSTE vara noga med att kranen 
ALLTID stängs av – även om den anslutna slangen är stängd. Det gäller även kranar 
vid huset.  
 
Lupinerna 
Nu har lupinerna visserligen vissnat, men det är viktigt för att undvika spridning: 
Lupiner skall klippas ner innan fröbildning. 
 
Påminnelse 
Du som än inte har betalat årsavgiften ber vi att betala den omgående. 
 
Städdag 
Notera gärna redan nu i din kalender: Vi har planerat in en städdag den 2 oktober  
kl 10.00-13.00. Mötesplats är på midsommarängen. 
 
Coyards 
Vi vill gärna informera våra nya och påminna våra ”gamla” medlemmar om att ansluta 
sig till Coyards. Det finns en instruktion uppsatt på anslagstavlan vid brevlådorna hur 
ni skall gå till väga. 
Det är främst styrelsen som hittills har använt sig av Coyards. Här får man snabbt ut 
viktig information till medlemmarna. 
 
Det var allt för denna gång.  
Vi ser fram emot en härlig höst tillsammans med er och hoppas på lingon i skogen 
och en och annan kantarell. 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 
 
 


