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Ny mast vid vattentornet
Europolitan, eller Vodafone som man numera heter, planerar att bygga en
ny mast vid vattentornet. Den tidigare masten klarar inte ﬂer antenner och
skall, enligt obekräftade rykten, rivas. De kringboende är besvikna över
att varken markägaren eller teleföretaget har informerat om detta. Ett hett
önskemål bland grannarna är att masterna helt skall tas bort. De olika operatörerna har i varierande grad ordning på och kring sina teknikbodar varför
det som borde vara en del i ett trivsamt grönområde i stället nästan har fått
industrikaraktär.
En protestlista har gått runt och i princip alla kringboende har skrivit under.
ÖVF kommer nu också att stödja kraven från de kringboende och hjälpa till
i förhandlingarna med markägaren.
Nu planeras för en ny mast vid vattentornet. En sen kväll körde en lastbil
fram med något som visade sig vara delar till grunden för den nya masten.
En granne i området sammanfattade sin upplevelse; ”Det kändes lite märkligt att få vetskap om detta på ett så uppenbart och brutalt sätt”. Dagen efter
påbörjades byggarbetena, med stor larvfotsdriven borr som gjorde stora hål
i berget för mastens fundament. Det visade sig dock snöpligen att bygglov
saknades för arbetet så det ﬁck avbrytas och gubbarna åkte hem.
De kringboende agerade snabbt och med ett upprop och en protestlista ﬁck
man en i princip total majoritet av husägare med på att arbetet skall avbrytas och att man från markägaren konstruktivt skall diskutera frågan. Många
barnfamiljer känner oro för strålning från antenner, dessutom har både vattentornet och masterna använts som klätterställningar, vilket inte är helt
riskfritt. Fallande is vintertid är en annan fara.
Den största irritationen kommer dock av den totala brist på information över
vad som planerats. ÖVF skall nu tillsammans med de kringboende diskutera
problemen med markägaren, Roslagsvatten.
I de upprop som gjordes och som Roslagsvatten fått ta del av ﬁnns ett antal
viktiga krav formulerade. Dessa får bilda grund för de kommande förhandlingarna. Att det första kravet är att man vill bli av med masterna är tämligen
självklart. Går inte det bör alla operatörer samsas i en mast, menar man, och
vill också ha en rejäl uppstädning av området. Bristen på grönytor är stor i
Österskär och denna skogsdunge är bl a en populär lekplats för barnen.
Att man så snabbt lyckades få en så stark opinion beror på en längre tids
missnöje med hur markägaren skött marken runt tornet, som fått förfalla
ordenligt. Då man också hyrt ut mark till olika mobiloperatörer som placerat
ett antal teknikcontainers i området, har intrycket av industriområde skärpts.
I skrivande stund så har markägaren och representanter för de kringboende
träffats och en konstruktiv dialog inletts. En bygglovsansökan lär vara på
gång för behandling tidigast under maj, och under tiden torde man gemensamt
ﬁnna en lösning som kan tillfredställa alla parter.
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Bästa Österskärsbo
Österskärs Villaägareförening
Box 71
184 21 Åkersberga
Postgiro: 746 50 -3

ÖVF:s styrelse
kontaktpersoner:
Hans Lindström
Ordf.
telefon, 54062080
Lars Hall
Vice ordf.
telefon, 54086081
Elisabet Angenberg
Kassör
telefon, 54020036
Marianne Hamrin
Sekreterare
telefon, 54063950
Kjell Jonsson
Bryggansvarig
telefon, 54060480
Ove Jansson
Ledamot
telefon, 54063777

Våren är här med ljusare dagar, mildare väder och med en skön känsla
om att sommaren snart nalkas. Trädgårdsaktiviteterna har startat och för
föreningens 184 bryggliggare är putsnings- och sjösättningsarbetet
i full gång.
I detta vårbrev ﬁnner du ett kalendarium för vår och sommar, nöjen i
Österskär förr i tiden, vägföreningens ruta, ny mast vid vattentornet,
ÖVF-Fiske, Bryggor och båtplatser 2002, Trädgårdstips samt förhoppningsvis ytterligare något matnyttigt.
Under våren har samrådet med kommunen fortsatt avseende den nya
planen för Österskär. Kommunen har gjort en grundlig inventering av
området vilken ligger till grund för arbetet. Föreningen har löpande
lämnat sina synpunkter i de träffar som förevarit. Under april planerar
kommunen att utsända ett skriftligt förslag till alla intresserade fastighetsägare i Österskär för synpunkter. Naturligtvis kommer föreningen
att aktivt delta även i detta arbete. Efter föreningens årsmöte den 22
maj har styrelsen inbjudit kommunens ansvarige Jamshid Soﬁa för en
genomgång av förslaget.
Tillsammans med kommunen och vägföreningen har skötsel av grönområdena vid Perstorp och Havsbadet genomförts. Reinhold Pettersson
har gallrat, beskurit och nyplanterat i områdena för att dessa skall bli
tillgängliga målområden för boende och besökare. Dessutom planeras
för fortsatt skötsel enligt de intentioner som beskrivs i ekologigruppens
tidigare utredning.
Fisket runt Österskär är en fråga som inte tidigare diskuterats inom föreningen trots att vi har mycket ﬁna förutsättningar för denna rekreation
på föreningens vatten. Därför har styrelsen beslutat om de regler som
gäller för ﬁsket då medlemmarna önskar nyttja vattnen. En redogörelse
för reglerna samt var föreningens vatten är belägna återﬁnns senare i
vårbrevet.

Hans Dahlkvist
Ledamot
telefon, 54066438

Föreningens traditionella midsommarﬁrande kommer som vanligt att
gå av stapeln på midsommarafton. Festansvarig är som vanligt Ove
Jansson som uppmanar så många av oss som möjligt att delta, även då
stången kläds på förmiddagen. Packa en kaffekorg, ett glatt humör och
ta med ett stort fång blomster så får vi åter en riktigt vacker stång att
dansa kring.

Björn Fischer
Suppleant
telefon, 54061981

Föreningens årsmöte kommer att avhållas den 22 maj 2002. Handlingar
till mötet kan medlemmar två veckor före mötet rekvirera från föreningens sekreterare.

Roger Eriksson
Suppleant
telefon, 54060788

Slutligen tillönskas ni alla en fortsatt ﬁn vår med förhoppning om en
riktigt vacker sommar.
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ÖVF- FISKE
Österskärs Villaägareförenings vatten runt Österskär är väl lämpade för husbehovsﬁske av främst
abborre, gädda, gös, lake och havsöring.
Österåkers Sportﬁskeklubb (ÖSFK) disponerar också ﬁskevatten i området.
Dessa vatten är dock jämförelsevis små och disponeras av ﬁskeklubbens medlemmar.
ÖSFK driver sedan 1990, i samarbete med bl.a. kommunen, ”projekt havsöring”,
ett mycket ﬁnt ﬁskevårdsprojekt innefattande lekbottnar och årlig utsättning av
1-2 årig smolt eller rom. En ﬁsktrappa har byggts vid slussen i kanalen så att
havsöringen kan passera på sin lekvandring. Projektet har givit goda havsöringsvatten.
Villaägareföreningens vatten enligt bilagda kartskiss kan fritt disponeras enbart av
ÖVF:s medlemmar. Styrelsen planerar starta upp en ﬁskesektion inom Villaägareföreningen
som har att förvalta medlemmarnas intresse i denna fråga.
Rekommendationer för ﬁsket i ÖVF:s vatten:
1. Max 2x30 m. nät per hushåll.
2. Max två hushåll per ”lägg” (120 m. nät).
3. Min. maskvidd 4 cm.
4. Nätvakarna bör enligt ﬁskeriverkets rekommendationer vara röda, gula, orange,eller vita med en
diameter av minst 15 cm och skall vara tydligt märkta med ÖVFmedlemmens namn och fastighetsbeteckning. Omärkta redskap beslagtas.
5. Endast husbehovsﬁske är tillåtet (icke-kommersiellt ﬁske).
6. Långrev märkes på samma sätt som nät.
7. Förutom vanligt handredskapsﬁske (spinn, mete, pimpel etc.) och nätﬁske är
långrev, angel, dragrodd, svirvel, och trolling tillåtet.
8. Fiske med not, mjärde, ryssja och patentsaxar är förbjudet.
9. Vattnet närmast utanför Solbrännan är med tanke på badgästernas trevnad och
säkerhet mycket olämpligt att ﬁska i under badsäsongen.
Någon av ﬁskeriverket utfärdad fredning av havsöringen under lekvandringen
(normalt 15 sept. – 31 dec.) föreligger ej som berör våra vatten.
Sjukdomen M74 som slagit ut Östersjölaxens naturliga reproduktionsförmåga
berör ej havsöringen då den ej äter sig fet på skarpsill i södra Östersjön (utanför
Vislas utlopp) före lekvandringen. Havsöringen är därför en betydligt bättre
matﬁsk än laxen.
Information om ﬁske, köp av nätvakar /märkbrickor etc. kan ske vid startträff
vid Yttre (nya) pontonbryggan vid Lindholmsviken söndagen den 28 april kl . 10.00.

KARTA ÖVER FISKEVATTEN
De vita fälten är en blandning av
privata och kommunala vatten
samt Margretelunds Villaägareförening
och EW Wallins dödsbo.

Sid 5

Bli medlem i Österskärs Villaägareförening!
Det ﬁnns många fastighetsägare i Österskär som inte är medlemmar i ÖVF.
Därför vänder vi oss till Er som ej gått med i föreningen eller som ej betalt
medlemsavgiften.
Det är av största vikt för föreningen och Österskär att vi har en så bred
medlemsbas som möjligt. Genom det kan vi påverka vår närmiljö och skapa goda förutsättningar för ett positivt boende i området.
Önskar Ni bli medlem i föreningen klipper Ni ut nedanstående postgiroblankett, skriver Ert namn och fastighetsbeteckning på blanketten och betalar via postgiro eller på annat sätt.
Välkommen in i föreningen!
Styrelsen

Klipp här!
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Bryggor
och båtplatser
år 2002
Föreningen disponerar för säsongen 184 bryggplatser och 4 bojplatser.
Alla platser är belagda för säsongen.
Bojﬂotte:
Under våren kommer en bojﬂotte att byggas genom bryggfogdarnas försorg.
Flotten kommer att nyttjas också som plattform vid reparation av bryggorna.
Underhåll /reparationer:
Under året har samtliga förankringar av bryggor och bojar kontrollerats och vid behov bytts ut.
Aktuellt inför vårsäsongen är att tjärstryka trädäcken vid de ﬂesta bryggorna.
Tag gärna kontakt med din bryggfogde om du vill hjälpa till!
Övrigt:
Kjell Olofsson som under många år verkat vid S:a Åsvägsbryggan har avsagt sig uppdraget som
bryggfogde.
Vi tackar Kjell för ett förtjänstfullt arbete inom bryggsektionen i ÖVF samt för sin alltid vänliga
och positiva inställning till uppdraget!
Bengt Weldéus är fr.o.m. denna säsong ensam bryggfogde vid S:a Åsvågsbryggan.
KONTAKTPERSONER
Bryggchef:
Kjell Jonsson Generalsvägen 71

54060480

Bryggfogdar:
Bryggvägsbryggan
Ulf Saldell, Kvarnåsvägen 2
Båtvägsbryggan
Georg Goertz, Generalsvägen 64
54022981
Källvägsbryggan
Mats Linder, Åkersbergavägen 43
54062682
Järnvägsbryggan och Lindholmsviken inre samt bojarna
Tommy Metz, Lindholmsvägen 3
54021677
Lindholmsviken yttre
Olle Larsson, Pumpvägen 5
Åsvägsbryggan
Bengt Weldéus, Åkersbergavägen 73 A
54061850
Badholmens ponton- och lilla brygga
Lars Hernander, Sjövägen 12

54023322

54069636

54020027
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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!
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Nöjen i Österskär förr i tiden

Nu tänkte jag att Ni skulle följa med mig till ”Rubban” och dansa. Stället var Rödbosunds dansbana och låg i Margretelund, mittemot Österskärs båtvarv. Vid bryggan
intill varvet var det överrodd. Kostnad 15 öre turen den var byggd som en Paviljong.
Dansbanan låg utåt vägen, paviljongen i anslutning därtill.
Runt banan fanns kulörta lampor som speglade sig i Sätrafjärden.
Premiären var på Pingstafton. Alltid lika spännande att höra vilken orkester som skulle
spela den sommaren. Var det Sonoras orkester med ”Budda” vid pianot, var sommaren
räddad. Det fanns inga mikrofoner på 30-talet utan sångaren sjöng i en megafon.
I paviljongen serverades mat, och där var fullständiga rättigheter. Ställets ägare hette
Lindahl, han hade samma inställning som Topsy Lindblom på Nalen, alla skulle ha
trevligt, men berusade personer avhystes direkt.
Tiden går fort nar man har roligt. Nu närmar sig klockan ett på natten, lamporna släckts
runt banan, musiken spelar en slowfox, nattens melodi. Under dansen kunde man
ordna ”Hemskubb”. Ni vet säkert vad jag menar. Nu tändes åter lamporna, orkestern
spelar den ”riviga” signaturen: Vi är ett jazzgäng från Rödbosund, vi spelar för Er en
aftonstund, vad det är härligt på Rödbosund.
På Rödbosund var det dans lördagar kl 20 – 01, söndagar The dans 14 - 17,
på kvällen 19 - 23, onsdagar 20 – 23.
Nog ligger det något i vad unge kandidaten som bodde på Pensionat Östergården skrev
hem till sina föräldrar på Östermalm:
”Anlänt landet badat, solat
Kossan kalvat kalven kolat
Lantmans grabbar metar mört
Seglarsnobbar inlett ﬂirt
Själv har jag blivit jätte kär
I en liten ”goding” från Österskär”
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Den andra stora dansbanan var luffarbacken. Premiären för sommardansen var på
Valborgsmässoafton. Först var det majbrasa, våren sjöngs in av sångkörer från bygden.
Sedan började dansen. På detta ställe var det olika orkestrar under sommaren.
Det kunde vara Klang-Johan, en mycket populär orkester, eller den glade Sölve Strand,
för att nämna några. Jag var där och såg svenska mästarna i jitterbugg uppträda.
Den kvällen var det nog publikrekord.
Ovanför kiosken i Österskär låg Steijens lunchrestaurang och på onsdagskvällar var det
dans till grammofonmusik.. Fru Steijen ägde också kiosken.
Hon var först med att införa drive-in i Sverige.
Utanför kiosken hade hon ett stort bord med varor t ex cigarrer, cigaretter, alla slags
tidningar, en skål med växelpengar. Tågresenärerna hade bara att plocka till sig varor
och lägga pengarna i skålen. Tror Ni på detta idag?
ÖVF ägde en stor villa ovanför tennisplan. Där var det höstfest varje år. Själv studerade
jag festen från vägen, jag var inte riktigt mogen för danslivet. Om det hade varit idag
hade jag heller inte kunnat gå, för nu är jag övermogen.
På Pensionat Östergården hade de dans på jul, nyår och påskhelgerna, men det var nog
mest för deras gäster.
Detta var några axplock ur Österskärs nöjesﬂora under 30-, 40- och 50-talet.
Vi som bodde här på vintrarna lade inte dansskorna på hyllan. Vi åkte till Stockholm.
Vi gick på NALEN och fröjdade till Seymour Österwalls stora orkester. Med hans
syster Irmgard Österwall som sångerska.
Tack för att Ni följde med på dansen.
Hälsningar
Lennart Olausson
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KALENDARIUM
28 april

Information om ﬁsket i Österskär
Plats: Pontonbryggan Lindholmsviken
Tid: 10.00

4 maj

Prova på: Havskajak
Plats: Havsbadet
Tid: 09.00 Anmälan görs till Lars Carlstein på telefon 540 233 51
Medtag varma kläder. Max 10 deltagare

22 maj

ÅRSMÖTE
Tid: 19.00
Plats: Österskärsskolan

6 juni

Kulturvandring i Österskär
Plats: Österskärs station
Meddelas senare på föreningens anslagstavlor

21 juni

Midsommarﬁrande på strandängen
Tid: 10.00 Stången kläds. Medtag blommor, kaffekorg och ett glatt hu-

mör

PROVA PÅ HAVSKAJAK
Den 4 maj ﬁnns det möjlighet för intresserade att prova på att paddla havskajak runt Österskär.
Instruktör är Lars Carlstein som har en mångårig erfarenhet av paddling.
Samling sker vid havsbadet kl 0900 där kajaker och paddlar ﬁnns att låna.
Det är viktigt att ta med varma kläder samt egen förtäring.
Aktiviteten, som är kostnadsfri, är begränsad till 10 personer
varför regeln först till kvarn gäller.
Anmälan sker till Lars på telefon 54023351

BOULEBANOR
Villaägareföreningen Kvarnberget har under 2001 byggt 2 st Boulebanor på
grönområdet öster om Kvarnberget.
Vår förhoppning är att det skall underlätta uteaktiviteterna för barn och vuxna,
samt öka sammanhållningen och trivseln oss Österskärsbor emellan.
Roger Eriksson
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Färglada små påskkäringar med rosiga kinder
har ﬂugit/ﬂyger runt på sina kvastar i våra kvarter
och snart är det dags att själv stå där med trädgårdsspaden, med röda kinder.
Av överansträngning måhända.
Lite trevande inspekteras ”ägorna” och hoppet står till ännu en ny odlingstid.
Förutom att vårda sina frösådder på fönsterbrädan är det nu dags att:
• Lägga potatis till förgroning. Gärna på fönsterbrädan, torrt och ljust i
t e x tomma äggkartonger. Potatisens groddar ska vara korta och knubbiga
och det blir de om de får ligga på en ljus plats.
• Plantera. När tjälen släppt och jorden inte längre klibbar ihop är det
dags att plantera bl a fruktträd, bärbuskar och rosor. Jorden ska vara fri
från ogräs så att det inte tar näring och utrymme från de nysatta växterna.
Luckra och håll jorden öppen runt nysatta träd och buskar.
• Börja att rensa ut ogräset redan nu. Jorden är fortfarande fuktig och
det är lättare att få med sig djupa revor och rötter, jämfört med hård,
torr sommarjord. Många ogräsfrön gror mycket tidigt och en tidig rensning
och luckring av jorden gör att de små groddplantorna störs innan de går i
frö.
• Utmana det ﬂeråriga rotogräset! Våren är en mycket lämplig tid.
Kirskål exempelvis, är ett seglivat ogräs som sprider sig med djupa och
vitt förgrenade jordstammar. Näringen lagras i rötterna under vintern.
När de första skotten kommit upp och börjat visa sig, har det mesta av
rötternas
reservenergi förbrukats och växten har ännu inte kommit så
långt
att den börjat tillverka ny näring till rötterna. Då gäller det att
gå till anfall,
gräva upp eländet, men se till att du får med dig
alla små rotbitar, som annars
kan skjuta nya skott.
Kirskål ger ﬂera tusen frön per blommande planta, så det lönar sig att
plocka
bort alla fröställningar i tid.
Kirskålen blommar först tredje året efter det att fröet har grott.
• Så fort jorden reder sig kan du så morot, dill, persilja, rädisor
samt olika sorters lök.
...våren tågar in och koltrasten sjunger allt oftare.
Bettan Andersson, Saturnusvägen
Chefredaktör Allt om Trädgård

Lay-out: Ulf Söderholm
April 2002

Österskärs Villaägareförening, Box 71, 184 21 Åkersberga

