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Viktiga datum 2020
vecka 17  eldningsvecka

25 april  vårstädning

28 juni föreningsstämma

31 augusti sista inbetalning föreningsavgift

vecka 40 eldningsvecka

3 oktober höststädning i vissa områden 
 båtupptagning 

Observera att det kan bli ändringar. Håll koll på  
föreningens anslagstavlor.



Efter en grå och regnig höst (tänk 
dock på grundvattnet!) så börjar vi 
så smått se fram mot ljusens helg 
framför andra.
Om vi ser tillbaka kan vi konstatera 
att 2019 innehöll stort som smått. 
 Årets största händelse är nog den 
som någon döpte till ”granbarksupp-
roret”. Många medlemmar tyckte att 
granarna i backen mellan Hägerbo-
vägen 29 till 33 skulle få stå kvar 
och att styrelsen därför skulle ändra 
sitt beslut att låta avverka dem pga. 
befarade angrepp av granbarksbor-
ren.
 Så skedde också och styrelsen 
beslutade att istället genomföra en 
oberoende granskning av granarnas 
kondition under våren som kommer. 
Till sommaren planeras också ett 
medlemsmöte så vi kan diskutera 
hur vi ska hantera frågan fortsätt-
ningsvis.
  Under året fick vi brev från Flens 
kommun om björnlokorna. Enligt 
kommunen är det jättebjörnlokor 
som vi har och de räknas som 
invasiva och måste därför enligt lag 
bekämpas. 
 Styrelsen har emellertid kommit 

fram till att det 
är vanlig björn-
loka som vi har och den är inte en 
invasiv art och omfattas således inte 
av några lagliga skyldigheter om 
bekämpning. Detta meddelade vi 
också till kommunen som inte har 
hört av sig mer. 
  Föreningen ska dock även i fort-
sättningen jobba för att hålla tillbaka 
lokornas utbredning. Särskilda 
kallelser kommer att sättas upp om 
detta.
 Under hösten gick några förtroen-
devalda längs våra vägar och sågade 
bort grenar från de träd som står 
nära vägen och som kan utgöra en 
fara för bl.a. snöröjarnas maskiner. 
Jag vill i detta sammanhang påmin-
na om vars och ens skyldighet att 
städa längs vägen utanför den egna 
tomtgränsen. Plocka upp nedfallna 
grenar och klipp gräs och sly. Gör 
det själv eller be någon om hjälp.
 Med det sagt kan vi återgå till 
glöggen och pepparkakorna samt 
tindra ikapp med barnaögon och 
juleljus. 

God Jul och Gott Nytt År
önskar Björn Lidén

Ordförande har ordet

Utskick med e-post
Tack till er 88 medlemmar som tar emot utskick via e-post. 
Ju fler vi blir, desto mer sparar vi in på porto och tryckeri-
kostnader. 

E-post och utdelning av de fastboendes brev gör att vi för 
närvarande frankerar knappt ca 30 brev. Enligt våra stadgar 
måste vi skicka årsmöteskallelsen med post därför är det 
viktigt att anmäla adressändring. 

Meddela adressändring och om ni önskar mailutskick till 
astridh@telia.com.

Agneta Stridh



t

Under året som gått har 
kampen mot all sly fortsatt. 
En stor insats gjordes på flera 
håll under vårens arbetsdag 
samt under Stavsjöhöjdens 
arbetsdag i oktober. Dessutom 
har all sly vid ut-/infarten till 
området tagits bort, alla grenar 
som hängt ut över våra vägar 
har sågats ner och  ekbackens 
hassel- och eksly har röjts. 
 Trots massiva granbarkbor-
reangrepp på gammal granskog 
i Södermanland så har vi klarat 
oss riktigt bra. Endast ett litet 
bestånd i området har drabbats 
och det kommer att åtgärdas 

under vintern. Hoppas vi klarar 
oss även under kommande år.
 Sen vill jag återigen påmin-
na dig om att du får gärna röja 
sly på den del av allmänningen 
som ligger i anslutning till din 
tomt. Om du är osäker på vad 
som gäller, kontakta under-
tecknad.
 Om det är något skogsområ-
de som du tycker vi bör arbeta 
med under kommande vårs 
arbetsdag så kan du även här 
kontakta undertecknad eller 
någon i styrelsen.

Lasse Lagander 
Skogsansvarig

Händelser senaste halvåret 2019

I maj byttes en serviceventil ut på  
Hägerbovägen och i oktober en på Kvarn-
movägen.
 En större läcka upptäcktes i oktober på 
stamledningen till Yxtakvarnshöjden,   
Hägerbovägen och Yxtaholms slott. Allt 
fixat med hjälp av Maskinringen. 
 När det gäller vattenförbrukningen maj- 
oktober i år är den c:a  900 m3 mindre  
än föregående år.
 Vårt ledningsnät har legat i marken så 
länge att rörelser i marken nu börjar nöta på  
ledningarna, därav de senaste läckorna. Vi 
får hoppas att det inte accelerar.

Jag vill ta tillfället i akt att med detta önska 
alla i området God Jul och Gott Nytt År.

Tom-Erik Hedberg
Vattenansvarig

Skogsrapporten

Vattenrapporten

Ekonomirapporten

Föreningens ekonomi är god och stabil. 
Omkostnader utvecklas enligt budget förut-
om kostnad för en vattenläcka som uppstod 
under sensommaren. Vilken kostnad vi får 
för vinterns plogning och sandning av våra 
vägar blir återstår att se.

Leif Östfeldt
Kassör



Områdesrapporter

Stavsjöhöjden
På vårens arbetsdag röjde vi som 

bor på Stavsjöhöjden sly längs med 

Hägerbovägen, från våra brevlådor 

och ned mot badet vid Stavsjön. 

Dessutom röjdes sly längs med 

Badstigen, från Stavsjöhöjden och 

bort mot Mellösabadet. På grund av 

det torra och varma vädret i april 

kunde vi inte elda som vi tänkt utan 

vi blev tvungna att lämna detta till 

ett senare tillfälle. Högarna eldades 

sedan under hösten.

 Under sommaren konstaterades 

angrepp av granbarkborre på en av 

tomterna på Stavsjöhöjden. 

Tomtägaren har med an-

ledning av detta beslutat att fälla 

samtliga granar på tomten. Detta 

kommer att ske efter nyår.

 Lördagen 12 oktober hade vi vår 

egen årliga höststädning. I år röjde 

vi sly och eldade på ängen nedanför 

dansbanan. Som vanligt var uppslut-

ningen stor och vi fick mycket gjort. 

 Efter avslutat arbete åt vi tradi-

tionsenligt gemensam lunch bestå-

ende av ärtsoppa och sedvanliga 

tillbehör.
Anders Bjernudd 

Hägerbo
Tack för en bra insats ni 
som ställde upp på städda-
gen i våras på Hägerbo- 
området.
 Sen vill jag även rikta ett extra 
tack till er som ställde upp helgen 
efter med att ta bort och köra   
iväg skräphögarna  
 Ser fram emot en lika glad 
städdag 2020 men hoppas på ett  
större deltagande. 
 Vill också passa på att önska er 
alla en riktigt God Jul och  
Gott Nytt År

Anna Eklund  
Aldebring 

Kvarnbacken och Kvarn-
mon fick i uppdrag att 
röja mellan sopcontainerna och 
väg 55 på årets vårstädning. Vårt 
område ställde upp mangrant trots 
ryggont och axelproblem. Jag vill 
därför tacka alla för en god insats. 
 Jag vill också passa nu när jag 
har ordet att tacka alla som satte 
sina namnunderskrifter som gjorde 
att vi kunde bromsa avverkningen 
av granskogen vid dansbanan.
 Mina visioner för vårt område är 
färre kalhyggen i framtiden.  
 Jag önskar er alla God Jul och  
Gott Nytt År 

Hans Carlsson   

Kvarnmon
Kvarnbacken

Björnlokorna
I sex år har nu området med 
björnlokorna slagits med lie minst 
tre gånger per år. Varje gång när 
det har varit dags för blomning. Vi 
arbetar alltså oförtrutet vidare. Vi 
har försökt att få svar från Flens 
Kommun om det är Jätteloka eller 
Björnloka vi har på vårt område. 
Egentligen spelar det nog inte så 
stor roll vilket vi har. De bör utrotas 
och/eller hållas under kontroll för 
lång tid framåt.

Bredband
Just nu håller IP-Only på och säljer 
in sig på vårt område. Prospekt är 
utskickade till alla husägare med 
lite olika förslag på anslutning. De 
har sagt att ca 65 % måste teckna 
sig för att det ska bli intressant för 
dem att sätta igång med projekte-
ringen.Vi får väl se efter årskiftet 
hur det går.

Årets dumhet
Den/de som smällde av ett ”silver-
regn” vid Stavsjöns parkering och 
inte plockade upp alla små silvriga 
plastbitar. Tack till de närboende 
och gäster som rensade marken från 
allt skräp. 

Ulf Stridh

Ulfs 
notiser


