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Till samtliga medlemmar inom Nya Österäng

Välkommen tillbaka till landet. Våren har gjort sitt intåg och vi går nu mot ljusare tider.
Allmänt
Sommarvattnet beräknas bli påsatt den 8 maj. Information har gått ut. För att
underlätta vattenmannens arbete, är det viktigt att följa hans instruktioner.
Se gärna till att alla tappkranar är stängda under tiden arbetet med att slå på vattnet
pågår. Och använd inte vattnet. Det underlättar att hitta eventuella läckor och
snabbar på arbetet
När arbetet är klart kommer information finnas på anslagstavlan
I år var det dags att lämna in ett vattenprov (detta sker vart annat år) gällande vårt
gemensamma vatten. Provresultatet visar att vi har bra vatten, dvs utan anmärkning.
Nu till våren kommer bonden att ta sig an att plöja åkern mittemot våra brevlådor för
att få bukt med lupinerna. Vi har berättat om problemet tidigare.
På grund av rådande pandemi har styrelsen för Nya Österäng bestämt att även i år
förlägga årsstämman på vår midsommaräng. Vi fick en god uppslutning förra året
och hoppas givetvis på en repris. Eftersom samhället fortfarande brottas med hög
smittspridning senarelägger vi även i år stämman till juni månad, nårmare bestämt till
lördagen den 12 juni. Notera detta redan nu i kalendern! Vi återkommer framöver
med en formell kallelse. Förhoppningsvis har många av oss då fått den första sprutan
eller kanske till och med båda, vilket vi ser fram emot.

Nya Österängs samfällighetsförening
Till skillnad mot förra året gäller att antalet deltagare vid allmänna sammankomster är
begränsat till 8 personer. Men eftersom föreningsstämmor klassas som privata
tillställningar, är detta ingen begränsning för oss. Givetvis måste vi hålla avstånd
mellan (men inte till) varandra under mötet, men det där tror vi att alla förstår vid det
här laget.
Vattenfall har börjat med att lägga grunden till det nya transformatorhuset. Det har
dock inte gått ut någon information om när man börjar med själva arbete att gräva
ner el-ledningarna. Det kan dröja med andra ord.
Foderstation – samgående vildsvinsjakt
Då några av våra medlemmar har uttryckt missnöje med att vildsvinen ”matas” vid
vår foderstation, har vi beslutat att stänga åteln.
Det finns önskemål från såväl vår jägare, som från Grovstanäs jägares sida att det
sker en samordning av vildsvinsjakten med våra grannar.
För att få igång processen, trots att det inte är styrelsens uppgift, har vi kommit
överens om att vi ordnar ett möte med alla markägare runt omkring oss och dess
jägare. På mötet är det tänkt att lägga upp en plan över en gemensam jakt. Efter
mötet kommer vi att överlåta ärendet till jägarna.
Stf. vattenman
Vi söker fortfarande en stf. vattenman. Ingen har hört av sig att vilja ställa upp och
hjälpa vår ordinarie vattenman. Det är tråkigt att ingen känner sig manad att visa
engagemang, ansvar och vilja att ställa upp för den förening man är medlem i.
Vi vill därför en gång till fråga om någon kan tänka sig att ställa upp och hjälpa vår
ordinarie vattenman framförallt när det gäller påsättning och avstängning av
sommarvattnet.
Hundbajs
Det har uppmärksammats under våren att det låg en del hundbajs längs våra vägar
och stigar i Nya Österäng. Det är önskvärt att du som inte plockar upp, gör det
hädanefter.
Styrelsen

