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Så har vi då genomlevt ytterligare ett 
år präglat av pandemin. Många har 
nog trott att det var över, men smittan 
fortsätter ju så jag hoppas att alla är 
försiktiga även i fortsättningen. Själv 
är jag vaccinerad tre gånger så jag 
borde överleva även om jag råkar bli 
smittad.

Fiber
Grävmaskinerna och de andra som har 
lagt ner fiberrören längs våra vägar är 
ju klara. Arbetena besiktigades i slutet 
av november i närvaro av våra duktiga 
representanter Peppe, Tom-Erik och 
Rolf E. De har på ett förnämligt sätt 
hållit ett vakande öga över hela pro-
cessen och förtjänar mycket beröm för 
detta. Tack ska ni ha! 
 Även de som har kört maskiner-
na förtjänar vår uppskattning för ett 
väl utfört jobb! Nu ska det hela få 
sätta sig till våren, så får vi se vad 
som behöver göras för att snygga till 
eventuella skönhetsfläckar.

Björnlokor
Björnlokorna, de ständigt återkom-
mande, har under året fått veta att de 
lever. Hasse C har ju kontinuerligt 
kört vår nya slåtterbalk så att ängen 
snart kan användas för att träna put-
tar. Något för golfarna att undersöka? 
 Ett antal onsdagar har vi också va-
rit ett glatt gäng som gått med alltfrån 

liar, häcksaxar till röjsågar och jagat 
livet ur de lokor som slåtterbalken 
inte kunnat ta. Många växer ju bland 
träden ner mot ån. Lokorna har varit 
på tapeten sedan 90-talet men om vi 
fortsätter lika flitigt som hittills tror 
jag faktiskt att vi kan utrota dem!

Blomsterängen
Ett annat projekt som krävt engage-
mang är blomsterängen vid Stavsjö-
badet. I höstas var vi ett gäng som 
slog ängen, fraktade bort det slagna 
till parkeringen varifrån det har lyfts 
in bland träden. På ängen har slutli-
gen såtts frön från vilda blommor.
 Nu kan  vi bara hoppas att makter-
na är med oss så att ängen blir så fin 
som vi vill.

Mellösabadet
Mellösabadet har ju fått en välbe-
hövlig upprustning med ett lass sand 
som förtjänstfullt spreds ut av de 
boende därstädes. Tack till bland 
annat Lennart T! Tråkigt dock att det 
inte blev någon gemensam lunch vid 
städdagen.

Nu ser vi fram emot kommande hög-
tider! Jag önskar alla en riktigt god 
jul och ett riktigt gott nytt år.

Björn Lidén 
ordförande
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Information och utskick

Från och med årsmötet 2022 
kommer förhoppningsvis alla 
utskick att ske via e-post. De 
medlemmar som inte uppgivit 
någon e-mailadress får sina 
utskick via brev.

Det är viktigt att meddela 
adress- och mailadressändring 
för att föreningen ska kunna ha 
ett aktuellt medlemsregister.

Ändringen görs till  
astridh@telia.se

Agneta Stridh 
postansvarig

Tack Lennart!

Efter 30 års idogt arbete i val- 
beredningen i vår förening  
avtackades Lennart Eriksson med 
en flaska Calvados, hans favorit. 
Överlämnades av Rolf Ekholm.



Väg och vatten Skogen

Granbarksborren är här

Fortsatt god  
och stabil ekonomi
Intäkter och kostnader utvecklas 
i stort sett enligt budget. Dock 
har vi haft större kostnader än 
budgeterat för skogsavverkning. 
Detta på grund av angrepp av 
granbarksborren. Ytterligare 
kostnader på grund av dessa 
angrepp kommer under våren. 
 Som vanligt råder osäkerhet 
kring kostnaden för vinterns 
plogning  och sandning av våra 
vägar.
 För närvarande uppgår fören-
ingens likvida medel till  
661 693 kronor.

Leif Östfeldt 
kassör

Ekonomi

I år har vi drabbats riktigt hårt av 
granbarkborren. Senaste området att 
angripas är granbeståndet i slutet av 
Ulvsundavägen. Det kommer därför 
att avverkas under vintern. Sen får 
vi hålla tummarna att inte borren 
ger sig på granskogen längs med 

Hägerbovägen, mellan Stavsjöhöj-
den 1-3 och Hägerbovägen 29, mitt 
emot dansbanan. 
 Annars är situationen som van-
ligt, slyet växer snabbt så det finns 
ständiga behov av slyröjning. Så 
ni som har tomt mot allmänning 
får gärna gå samman och röja så 
att ”er” del av skogen blir fin och 
promenadvänlig. 
 Hör gärna av er till mig om det 
är något ni undrar över. 

Lasse Lagander 
Skogsansvarig

Händelser senaste 
halvåret
Allt som har hänt på vatten- 
sidan är att ett litet läckage i 
en mätarbrunn har lagats och 
en ventilstång har bytts ut av 
Maskinringen.
 När det gäller våra vägar 
kommmer det att besiktas efter 
fibergrävningen. Besiktningen 
kommer att tillsammans med 
oss genomföras av IP-Only 
och Peab när det passar i vår. 
Därefter kommer lämpliga åt-
gärder att vidtas för att återställa 
vägen.
 För vintern har vi tecknat en 
överenskommelse att våra vägar 
kommer att plogas när snödju-
pet blir 7 cm eller mer. 

Därmed vill jag önska alla i 
föreningen en god jul och ett 
gott nytt år.

Tom-Erik Hedberg 
vattenansvarig

Så här ser den lille marodören ut.

I drygt ett år har Facebookgruppen 
Vårt Yxtaholm funnits och vi har 
gått från att för ett år sedan vara 
84 medlemmar till att idag vara hela 
147 st!

I gruppen delar vi information och 
tips, förslag på aktiviteter, lägger in 
bilder från området. Kanske någon 
har något till försäljning eller berät-
tar att hantverkare är på plats så vi 
andra slipper bli fundersamma.

Det är många som tycker att vi som 
grannar kommit lite närmare var-

andra och det var också en av mina 
avsikter när jag startade gruppen. 

Vill du också bli medlem?
1. Gå in på Facebook
2. Sök på Vårt Yxtaholm
3. Läs reglerna
4. Svara på ett par frågor
5. Du får besked om att du är 

godkänd. 

Jag vill härmed önska alla i området 
en riktigt God Jul och ett fantastiskt 
2022!

Ann Östvi  
Administratör ”Vårt Yxtaholm”

”Vårt Yxtaholm” växer så det knakar

Facebook-gruppen

Granbarksborrens framfart har tvingat 
oss att avverka en del skog.



Tack alla ni som har ställt upp 
en dag i veckan från mars till 
september.

Utan er har inte ängen sett ut 
som den gör idag, allt bygger på 
hårt arbete för att björnlokorna 
inte ska gå i blom och sprida sina 
frön.Och det har vi lyckats med 
tycker jag.Det tråkiga är att vi 
måste hålla på så här i fyra år till.

Vi ses 2022 samma plats och 
samma tid, dvs. onsdagar  
klockan 10:00

Hans Carlsson,  
områdesvärd 

Hälsning  
från Hägerbo

Hälsning från  
valberedningen

Hej alla Yxtaholmare

Tyvärr åter ett år med pandemin 
hängande över oss.

Det är trevligt att se att man pas-
sar på att vara på Yxtaholm och 
njuta av både bad och natur

Hälsar alla nya välkomna till Hä-
gerbo och Yxtaholm.

Ser redan fram emot vårstäd-
ningen då vi alla träffas igen efter 
vinter och slask

Önskar er alla en riktigt God Jul 
och Gott Nytt År

Anna Eklund-Aldebring 
områdesvärd

Rapport från  
Björnlokeängen

Valberedningen tackar alla förtro-
endevalda för deras goda arbete 
under det gångna året. 

Vi påminner er alla medlemmar 
om vikten av engagemang och 
att ta aktiv del i föreningen. På 
det sättet får vi lägre kostnader 
för föreningen och vår miljö blir 
fortsatt trivsam.”

God Jul & Gott nytt år!

Leif Carmhagen 
076-177 96 29 

leifcarmhagen1@gmail.com

Parviz Gazi 
073-996 15 25 

parvizgazi@gmail.com

Hans Carlsson och Lars Lagander  
ser till att våra ängar hålls i gott skick.

Arbetet med att gräva ner fiber avslutades till Lucia. Vägarna kommer att återställas till våren.

Helena Höglund på väg att besegra björnlokorna.


