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Midsommar
Österskärsborna ﬁck åter igen uppleva en traditionsrik och underhållande midsommar,
med nådiga vädergudar.
Det kunde dock a blivit en mindre katastrof då jag på tisdagskvällen den 19/6 upptäckte att
några illasinnade personer hade använt vår midsommarstång som bränsle till en grillfest.
Snabba telefonkontakter under onsdagen resulterade i att Hans Lindström lyckades få tag
i en ny stång. Torsdagskvällen gick åt till att kapa, såga och spika fast tvärslån så att den
blev som den gamla stången.
Som vanligt på midsommarafton hjälpte många till med att klä stången, men vi kunde varit
några till. Bra sångunderhållning stod familjerna Högström och Lundahl Edh för. Dessutom uppträdde de svenska mästarna bröderna Von Stedingk på trampolin, ett uppskattat
inslag för de yngre. Birgitta Hultman skötte tillsammans med andra saft, kakor och prisutdelning. Jag själv, Ove Jansson, skötte lekarna.
Tyvärr måste en ny stång anskaffas till nästa år, då några ligister en vecka efter midsommar kom med bil och med ett rep drog ner stången så att den knäcktes på ﬂera ställen. Men
trots detta ser vi fram emot ett nytt ﬁrande nästa år.
Ove Jansson

Sommarhoppet
eller
att hoppa så in i vassen
Premiären av Sommarhoppet skedde
under de bästa möjliga förutsättningar.
Vackert väder, en intensiv grönska, en
stålande utsikt och med instruktörer i
världsklass.
Över hundra barn och ungdomar hade
hörsammat inbjudan från sommarhoppet om att få prova trampolinhoppets
alla svårigheter och glädjeämnen i en
miljö man inte är van vid.
Normalt utövas denna sport i idrottshallar och under former som inte är jämförbara med vad vi ﬁck se i Österskär.

Bröderna Stedingk i aktion

Under sex dagar hoppades det intensivt
från morgon till kväll och för att barnen
skulle orka hade Linnea Betzholst ställt
det gröna huset till förfogande där mat
lagades och inmundigades.
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Hösten är här igen med prunkande färger, klar luft och ännu ett höstbrev
från Villaägareföreningen. I detta höstbrev kan du ﬁnna några trädgårdstips, en tillbakablick över en svunnen tid, vägföreningens ruta samt lite
praktisk information som vi hoppas att du, som boende i Österskär, kan
ha lite nytta av.
Efter årsmötet har styrelsen konstituerat sig och börjat arbeta med ett
antal frågor som vi tycker är viktiga för Österskär. Kjell Jonsson har
tillsammans med sina bryggfogdar sammanställt en budget och en
skötselplan för föreningens bryggor. Tillsammans med vägföreningen
har vi påbörjat en inventering av grönområdena samt startat ett åtgärdsprogram vilket skall ligga i linje med tidigare utredningar. Åtgärder för
Lindholmsviken diskuteras med kommunen samt med de föreningar som
visat intresse för att åtgärda viken. Dessutom medverkar föreningen i
det planarbete för Österskär som just nu pågår.
Som ni förstår ﬁnns det gott om frågor att arbeta med men vi är trots
detta intresserade av att ta del av vilka frågor just du vill att föreningen
skall driva. Ta bara kontakt med någon av oss i styrelsen. Vi planerar
dessutom en allmän städdag under senhösten. Håll utkik efter exakta
dagar och tider på våra anslagstavlor.
I augusti upplät föreningen en del av strandängen till aktiviteter för
barn och ungdomar. Över hundra barn ﬁck möjlighet att träna sig på
trampolinhoppning i Sommarhoppets regi. För Sommarhoppet ansvarar
bröderna von Stedingk som under många år varit ledande i sporten, med
b.l.a. tio SM-guld bakom sig. Detta var en uppskattad aktivitet som vi
hoppas återkommer nästa år.
En viktig fråga för föreningen är de ﬁskevatten som föreningen äger.
Dessa sägs vara bland de bästa i området och skall naturligtvis användas
av våra medlemmar. Vi har därför kontaktat sportﬁskeklubben, som
även de har ﬁskevatten runt Österskär, för att inventera vilka regler och
möjligheter som ﬁnns för ﬁsket.
Vi återkommer i denna fråga i vårbladet.
Slutligen vill jag önska er alla en riktigt skön höst med en förhoppning
om ett trivsamt Österskär och en rik närmiljö.
Med vänlig hälsning
Hans Lindström
ordf

Berättelse om vintrarna på Österskär 1920 -1940
Nu vill jag berätta hur det var på vintrarna i Österskär förr i tiden. Snön kom i regel i slutet av november
och smälte inte bort förrän någon gång i mars.
I Österskär var Tuna Lantgård medelpunkten. På slädar kördes jord, gödsel och timmer m.m.
Varje vardag kördes mjölk till de boende. Det var ladugårdkarl Lind som skötte detta uppdrag. Mjölkhinken ställdes vid grinden och den tomma hinken hämtades. Det fanns inte många bilar på vägarna.
På fredagarna kom köttbilen. Det var slaktare Almkvist som sålde kött direkt från bilen. Vägarna såg ut
som en vacker allé, dikeskanterna var märkta med enruskor så att inte fordon skulle åka ner i de djupa
dikena.
Mellan jul och trettondagen var det mycket folk i Österskär. De två pensionaten Västergården och Östergården var fullbelagda. Då kunde man möta slädskjutsar med pinglande bjällror och lysande facklor.
Ibland var det slädpartier som kanske skulle till Rydboholm eller Margretelunds slott på trettondagsbal.
Jag minns när vår familj åkte till julottan i släde. Vi hade facklor i händerna, min syster och jag var insvepta i en fäll. När vi åkte hem från Österåkers kyrka var det kappkörning mellan slädarna. På Tunaviken
åkte vi skridskor, isjakt eller skridskosegel. Jag minns mina vintrar på Österskär med tacksamhet och

Årsmötet 2001
Årsmötet 2001 blev ett möte som varade länge.
Efter inledande förhandlingar ajournerades mötet för att avslutas vid ett senare tillfälle.
Då det svårligen går att, i detalj, kortfattat beskriva stämningar samt inlägg under mötet
begränsar jag mig här till att referera vilka frågor som behandlades.
Bertil Lennerman samt Anders J Thor valdes till ordförande för stämman
Årets miljöpris tilldelades Ingrid och Sten Kviberg
Lindholmsviken skall inventeras och åtgärdas
Fråga om fastghetsskatt anmäldes
Siv Sellin och Carina Carlström avtackades av Lars Hall
Till Styrelsen valdes:
Hans Lindström, ordf, Lars Hall, Ove Jansson, Marianne Hamrin, Elisabeth Angenberg,
Kjell Jonsson, Hans Dahlkvist (ledamöter) samt Björn Fisher och Roger Ericsson (suppleanter)

Siv Sellin och Carina Carlström avtackas Av Lars Hall

Årets Miljöpris 2002
För 2002 är temat TRÄDGÅRD
Skicka in förslag på en vacker trädgård, en trädgård som ger inspiration och rekreation.
Det kan t.ex. gälla en välkomponerad trädgård med en blandning av träd, buskar och blommor.
Odlade eller vilda.
Miljöpriset 2001 tilldelades Ingrid och Sten Kviberg

Bryggor och båtplatser
år 2002

Föreningen disponerar c:a 180 bryggplatser och ett fåtal bojplatser.
Bryggor som föreningen disponerar är: Bryggvägsbryggan, Båtvägsbryggan, Källvägsbryggan, Lindholmsviken inre, Lindholmsviken yttre, Järnvägsbryggan, Södra Åsvägsbryggan, Badholmens pontonbrygga och lilla bryggan d.o.
De som inte har haft båtplats 2001 vid ÖVF:s anläggningar, har plats men tänker byta båt eller har plats
men önskar byta brygga skall senast den 1 december sända in bifogad anmälningsblankett till bryggchefen.
Observera att de som inte har plats eller har haft s.k. ”sommarplats” måste upprepa sin anmälan varje år!
Speciell information till dem som inte fått plats lämnas ej!
Har Du inte fått inbetalningskort senast under januari har Du heller inte tilldelats plats.
De som redan har båtplats får inbetalningskort tillsammans med höstbrevet.. Debitering sker enligt senast
kända uppgifter. Observera att obligatoriskt krav på försäkringsdokumentation enligt nedan föreligger.
Var god meddela omgående om Du ej önskar behålla platsen.
Fastighetsförsäljning eller utträde ur ÖVF av annat skäl bör omgående meddelas i vart fall om Du disponerar båtplats vid ÖVF:s bryggor.
Bojplatserna i såväl ÖVF:s som TBK:s regi har kraftigt reducerats i Sättraviken och Lindholmsviken.
Bryggchefen vädjar till båtägarna att lämna korrekta uppgifter avseende mått och deplacement så att rätta
avgifter kan debiteras.
Bryggorna går ej att försäkra i ÖVF:s regi varför det är av yttersta vikt att båtarna i vart fall försäkras för
skada mot tredje man.
Obs!! Alla bryggliggare skall lämna kopia på båtens försäkringshandling till bryggchefen senast 1 dec.
(För roddbåt kan hemförsäkring vara aktuell) Obs!!
Den som inte kan uppvisa försäkringshandling antas icke disponera båt och är således ej i behov av båtplats för tillfället.
Först när Du lämnat ovanstående försäkringsuppgifter är det meningsfullt att betala in debiterad avgift
såvida Du önskar disponera platsen.

ÖSTERSKÄRS VÄGFÖRENING INFORMERAR
RESPEKTERA HASTIGHETSGRÄNSEN 30 KM/tim INOM ÖSTERSKÄR!
Den i särklass största bristen i vår traﬁksäkerhetsmiljö är att alltför många kör för fort !
Med den enkla och självklara åtgärden att ingen kör fortare än vad som är tillåtet på våra vägar undanröjs så gott
som alla traﬁksäkerhetsrisker!
Hög hastighet skadar, inte bara Dig själv utan även andra.
Kör Du i 30 km/tim hinner Du precis stanna.
Kör Du i 40 km/tim hinner Du sakta in en aning, men Du kör med 35 km/tim på ett barn som springer ut.
Kör du i 50 km/tim hinner Du inte bromsa. Du kör på barnet i 50 km/tim!
En allvarlig olycka är ett faktum!
TRAFIKSIKT
Trädgrenar, buskar och häckar som växer ut över vägbana, trottoar eller över område närmast vägbana och som
skymmer traﬁksikten måste tas bort.
Hjälp till med att själv beskära det som växer på Din tomt ut över tomtgränsen. Om Du dessutom röjer buskar och
sly på vägren och i diken mellan Din tomt och vägbana så minskas vägföreningens utgifter.
DIKEN OCH DRÄNERING
Diken måste hållas rena för bästa avrinning. God dränering ger torrare och därmed tåligare vägkropp under vägbanan och kostnaderna för vägbanereparationer minskar. Avfall som löv och grästovor får inte läggas i diken. Hjälp
till med att hålla dikena rena!
Dräneringsrör (trumma) under fastighetsinfart måste hållas öppen. Är den täppt svämmar vatten ofta ut över vägbanan, särskilt under vinterns töperioder med isbildning som följd. Det är fastighetsägarens ansvar att sköta sin infart
inkl. trumma. Håll därför koll på trumman!
Behöver Du råd eller hjälp med trumrensning kontakta föreningens styrelse.
PARKERING
Vägtraﬁkförordningen och lokalt P-förbud gäller för föreningens vägar. Parkera egna fordon inne på fastigheten.
Undvik parkering på vägbana! Vintertid försvåras eller omöjliggörs snöröjning !
Gällande P-föreskrift:
Om inte annat föreskrivs av P-förbudsskyltar gäller enligt lokal föreskrift parkering på våra vägar högst 24 tim.
Trots ren formell möjlighet att parkera i 24 tim bör parkering på vägbana ske endast tillfälligt under kortast möjliga
tid när annan parkering inte är möjlig.
Långtidsuppställning av bilar, husvagnar, båtar m. m. bör inte ske på vändzoner och P-platser.
P-plats med den vanliga, fyrkantiga skylten med ett vitt P på blå botten gäller, om inte tilläggsskylt anger annat.
OM RETURKÄRL FÖR SOPOR
Placering på sophämtningsdag:
För att inte hindra och störa traﬁken eller försvåra snöröjning på vintern skall sopkärlet placeras minst 0,5 m och
högst 1,6 m från vägbanekant. Aldrig på vägbana eller trottoar.
Placering andra dagar:
Alltid inne på fastigheten. Inte på vägmark mellan fastighet och vägbana!

Höstlöven dansar som bäst sin eviga långdans och vi som tror på nästa vår,
för oss är det tid att ge våra trädgårdar lite extra omvårdnad.
Bra att tänka på i dessa tider:
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Du bör inte klippa ner dina perenner, stjälkar som lämnas kvar skyddar dina
växter mot röta.
Mindre härdiga perenner täcks med kompostjord och granris eller löv.
Men vänta tills det blivit kyligare.
Klipp gräsmattan en sista gång, men inte för kort.
När du krattar ihop löven så passa på och gör en komposthög med enbart löv
i ett hörn av trädgården eller i ett kompostkärl. Komposterad mullrik
överjord är idealisk för krukväxter och många växter på friland.
Vattna dina vintergröna växter ordentligt en sista gång innan vintern och
täck med löv, gärna eklöv.
Kratta bort blad och gammal fallfrukt runt dina fruktträd. Svamp, virus,
ägg och larver av skadeinsekter kan övervintra i blad och frukt. Även
skrumpna äpplen som sitter kvar i träden ska tas bort.
För oss som har haft besök av rönnbärsmalen i år, kan de irriteras genom att
jorden luckras upp under äppelträden. Frosten förstör pupporna om de kommer
ovan jord. Till våren, vid knoppsprickningen, kan man sedan lägga markväv under
äppelträdet så att rönnbärsmalens fjärilar inte kan ta sig upp i trädet.
Skydda stammarna på nysatta och unga frukt- och prydnadsträd. Finmaskigt
hönsnät eller gnagskydd ger bra skydd. Skyddet bör gå ända ner till marken
och tillräckligt högt för att hindra gnagskador.
De rosor som har blivit angripna av sjukdomar mår bra av att få sina
skadade delar borttagna redan nu. Angripna blad, bör plockas bort, även de som
hamnat på marken. När det blivit kallare är det dags att kupa rosorna.
Ett par decimeter jord kring rosorna och sedan täckbark.
Och kom ihåg! Om ett halvår blommar påskliljorna som bäst i våra trädgårdar.
Bettan Andersson, Saturnusvägen
chefredaktör Allt om Trädgård,
Nordens största trädgårdstidning

Österskärs Villaägareförening, Box 71, 184 21 Åkersberga

