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Var skall ÖVF förvara sina handlingar?
Österskärs Villaägareförening har gamla anor. Föreningen bildades redan år 1910. Under årens lopp har
det samlats mycket handlingar som speglar stora och små händelser i Österskärsbornas och dess Villaägareförenings historia. Mycket av materialet lär vara av stort kulturhistoriskt värde. Äldre arkivmaterial
förvaras nu i källarutrymmen hos biblioteket i Åkersberga. Mer aktuella handlingar förvaras hos skilda
styrelseledamöter och ﬂyttas vidare vid nyval. Den nuvarande ordningen är inte bra. Det väcker irritation
hos nyblivna ledamöter att behöva härbärgera ett omfattande arkivmaterial som dessutom snabbt växer
i omfattning. Det är inte heller uppskattat att i hemmiljö behöva leta bland handlingarna i ett ﬂertal protokollspärmar för att ﬁnna motivet för något tidigare ställningstagande. Det äldre material som ﬁnns hos
biblioteket förvaras i och för sig bra där men är svårt att överblicka och ta del av då det kräver medverkan
från bibliotekarie för åtkomst och inte kan studeras på plats. Det har även antytts att biblioteket/kommunen har behov av det hyllutrymme som ÖVF disponerar.
Sammantaget har detta föranlett styrelsen att försöka ﬁnna en lokal där ÖVF: s arkivmaterial kan förvaras
samlat och där det ﬁnns god möjlighet att hantera handlingarna och ta del av dem. Styrelsen ser framför
sig ett låsbart utrymme om ca 10 kvm med plats för 15 à 20 hyllmeter arkivmaterial samt för ett skrivbord
med stol. De efterforskningar som gjorts visar att det ﬁnns kommersiella lokaler att hyra som uppfyller
kriterierna men styrelsen är tveksam till begärda hyresnivåer.
Innan beslut fattas vill vi fråga om det bland ÖVF: S mer än 700 medlemmar ﬁnns tips om lämplig lokal
för vilken hyreskostnaden är måttlig. Som framgått är det inte något luxuöst utrymme vi letar efter. Undertecknad mottar med stor tacksamhet era förslag.
Christer Lefrell

AKTIVITETER I ÖVF
Vill du vara med att påverka de aktiviteter vi genomför för medlemmar i Villaägarföreningen? Vi har märkt att de medlemsaktiviteter (midsommarﬁrande, julgransplundring etc) som vi genomför
är mycket uppskattade bland våra medlemmar. Trots det tror vi
att de kunde bli ännu bättre, om ﬂer är med och påverkar, planerar och genomför aktiviteterna. Har du lust och möjlighet att
vara med i det arbetet? Kontakta gärna någon av oss i styrelsen
som svarar för aktiviteterna, Paulina, Lena eller Magnus, så kan
vi berätta mer. Våra telefonnummer och mailadresser ﬁnner du i
förteckningen på nästa sida.
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Ordföranden har ordet
Österskärs
Villaägareförening u.p.a.
Box 71
184 24 Åkersberga
Postgiro: 746 50 -3
ÖVF:s Styrelse 2006
Christer Pehrson
Ordförande
08-540 622 01
070-547 27 36
info@poplawyers.com
Jan Carell
08-540 215 38
jan.carell@telia.com
Björn Fischer
08-540 619 81
b.ﬁscher@telia.com
Paulina Illman
08-540 636 68
paulina.
illman@contactor.se
Göran Palm
08-540 660 00
goran.palm@telia.com
Tom Rissel
08-540 202 48
tom.rissel@swematic.se
Lena Begat Mark
08-540 200 72
lena.mark@sas.se
Christer Lefrell
08-540 226 95
christer.lefrell@swipnet.
se
Magnus Viberg
08-758 76 05
magnus.viberg@fredells.
com
Redaktionen:
Christer Pehrson, ansvarig utgivare
Göran Palm, redaktör
Ulf Söderholm, graﬁsk

Så har då hösten med sina vackra färger kommit till Österskär. Även om lugnet
har sänkt sig pågår en del aktiviteter och jag vill gärna berätta lite om det som
sysselsätter oss i styrelsen.
Vid vårt senaste årsmöte ﬁck styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till
stadgeändringar. Detta arbete pågår och ett förslag kommer att presenteras vid
nästa årsmöte. Projektet med Lindholmsviken framskrider enligt plan. Vattenprover har godkänts och samtal pågår med kommunen och Roslagsvatten
för det förestående arbetet. Vi har noterat att brandstationen på Allängen ser
ut att behöva en uppfräschning och allmän översyn. Vi har därför tillsatt en
arbetsgrupp för att kunna bestämma vad som behöver göras. Frivilliga insatser
kommer att behövas för snickeriarbeten och målning. Därför; alla som är intresserade för att hjälpa till kan väl höra av sig till någon av oss i styrelsen.
Vårt tidigare projekt med ett stipendium/pris till elever i Österskärsskolan
avstannade under en tid men har nu fått nytt liv. Pågående kontakter med
skolan och föräldraföreningen kommer kanske att leda till något resultat redan
under denna termin. SL har nu ombesörjt att området vid Österskärs station,
som tidigare användes som upplag för byggnadsmaterial och annat, nu har
städats. Vi hoppas kunna komma till ett samförstånd med SL om vad som kan
göras med området för att göra det riktigt trivsamt. Detta får vi återkomma
till. Julgransplundringen på Strandängen, som vi tror var uppskattad förra
gången, planerar vi att göra om någon gång i början av januari.
Av och till uppkommer behov av arbetsinsatser. Detta kan gälla midsommarﬁrandet, städdagarna, julgransplundringen eller t.ex. den förestående upprustningen av ”brandstationen”. De ﬂesta av sådana insatser har hittills gjorts av
medlemmar, vilket bidragit till föreningens goda ekonomi.
En sak i detta sammanhang som jag tycker skall omnämnas är de förtjänstfulla
insatser som alla ”bryggliggare” kontinuerligt gör för att underhålla våra bryggor. Alla dessa frivilliga arbetsinsatser har i sin tur bidragit till att föreningen
under förra året, med egna medel, kunde förvärva TBKs brygga i Sättraviken.
När det gäller mer omfattande arbete, t.ex. Lindholmsprojektet, tvingas vi
naturligtvis till stora upphandlingar. Men jag tror att medlemmarnas frivilliga
arbetsinsatser är utomordentligt viktiga för föreningens framtid. Jag tror också
att dessa tillfällen utgör en bra grund för att skapa goda grannförhållanden och
kanske även nya relationer. Jag vill därför vädja till alla medlemmar att anmäla
sitt intresse för att delta i de aktiviteter som kan uppkomma, antingen det rör
städning, klippa gräs, måla eller snickra. Anmälan sker formlöst till någon av
oss i styrelsen så ordnar vi resten. Detta gäller även de som antingen själva
vill eller känner någon som vill engagera sig i styrelsen. Hör av er till Gunnar
Schrewelius, Marie Fredlund eller Matts Byström, som är vår valberedning,
eller till oss i styrelsen så vidarebefordrar vi förslagen.
Till sist utmanar jag alla er som promenerar att under promenaden plocka upp
ett godispapper, en ﬂaska eller en tom ölburk från dikeskanten. Det behöver
inte vara två. Det blir bra ändå!
Nästa gång vi träffas kanske inte blir förrän vid julgransplundringen, men
väl mött då.
Österskär i november 2006
Christer Pehrson
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www.ovf.se
Äntligen är vi ute med en hemsida för ÖVF. Du loggar in med en vanlig browser tex Internet Explorer.
Adressen är www.ovf .se, lägg till den adress bland dina favoriter.
Vi har som målsättning att hålla sidan aktuell och uppdaterad med ett innehåll som speglar händelser, säsongsväxlingar, aktiviteter mm som berör vårt Österskär.
Hemsidan är möjlig tack vare vår webmaster Leif Svensson. Leif är en rutinerad hemsidebyggare med
ﬂera liknande projekt i kommunen med omnejd. Leif är Österskärsbo sedan 25 år vilket borgar för en genuin och nära hembygdskänsla i utformning av hela hemsidan.

I menyraden upptill på bilden framgår vilka olika områden som hemsidan i ett första skede kommer att
hantera.
Under första ﬂiken kommer du att hitta annonsering för aktiviteter som Midsommar ﬁrande, Julgransplundring, Österskärsvandringar mm. Även nya artiklar, upprop eller annan aktuell information kommer
att ligga på denna plats.
Årsmötesprotokoll, stadgar, material till årsmöten m.m. kommer också att ﬁnnas/ﬁnns som ﬁler som går
att ladda ner från hemsidan. På detta sätt hoppas vi i föreningen att minska behovet av omfattande utskick
av material inför årsmöten. Naturligtvis så kommer vi även fortsättningsvis att göra utskick på vanligt sätt
men troligen kommer mer omfattande bilagor att ligga endast för nedladdning detta av kostnadsskäl.
Under bryggor hittar du presentationer av bryggor och bryggfogdar. Det kommer också att gå att göra intresseanmälan för bryggplats via hemsidan.
En hemsida blir aldrig bättre än sitt ingående material. Som medlem så tar vi tacksamt emot insändare,
”artiklar”, bilder etc som vi kan använda för att lägga ut på Övf:s hemsida. Allteftersom tiden går så kommer sidan att växa i omfattning men vi kommer att försöka inkludera även en del av det historiska material som vi har tex tidigare nummer av höst och vårblad, årsmötesprotokoll.
I detta inledande skede så är alla inblandade i hemsidan mycket intresserade av feedback och synpunkter
på vad som är bra och vad som kan göras bättre. Du ﬁnner alla mailadresser till styrelse och webmaster på
hemsidan.
Björn Fischer
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Julgransplundring på Solbrännan för hela familjen!
Boka in söndagen den 14/1 för säsongens julgransplundring!
Precis som förra året kan du slänga din uttjänta julgran på brasan – och Villaägarföreningen bjuder på
korv och saft och kakor. Närmare information kommer att annonseras på hemsidan och föreningens anslagstavlor i december.
Paulina Illman

Kort och gott blandat
Gamla Brandstationen vid Allängen
där ÖVF förvarar diverse material för midsommarﬁrande m.m. måste rustas beträffande takbeläggning,
målning, återinstallation av belysningoch ändamålsenlig inredning.
Strandängen
Ska förses med ett närbeläget eluttag så vi slipper de långa kabeldragningar
som vi hittills tvingats till vid midsommarﬁrandet, Friskis och Svettis-motionen o. dyl.
Fd naturmarken kring Tennisbanan
ska snyggas till efter den kalavverkning som skett där på sistone.
Arbetet pågår.
ÖVF:s bryggor
Kommer att under våren förses med ÖVF:s fanor.
Hur fanan ser ut ? Mer om det på vår hemsida.
Årsstämman
Kommer att äga rum 21 februari 2007
Tid och plats kommer att meddelas i kallelsen.
Göran Palm
Buster, 4,5 månader

Mattar och Hussar
ÖVF:S rekommendation i Vårbrevet 2006 att slänga latrinpåsen i soptunnan återtas härmed.
Miljö och hälsoskyddskontoret ,som från början tyckte det var en bra idè, har nu skriftligen fastslagit att
det inte är tillåtet. Anledningen är, att hundlatrin enligt Miljöbalken inte räknas som hushållsavfall och får
därför inte läggas i det gröna sopkärlet. ”Hundlatrin kan istället läggas i närmaste papperskorg för hundlatrin alternativt annan papperskorg utmed kommunens vägar och gångvägar” står det i skrivelsen.
I Österskär är kommunen ansvarig (inte Vägföreningen) för att det ﬁnns tillräckligt med papperskorgar
samt även för tömningen av korgarna.
Bajsblöjor från den nyfödda generationen får däremot läggas i sopkärlen eftersom barn ingår i hushållet enligt lag. Av resonemanget framgår att hunden inte gör det. Ärendet har handlagts av avfallsingenjör
Mari Gustafsson , Miljö och Hälsa.
ÖVF:s styrelse kommer att verka för att förbättra situationen för hundägarna i Österskär genom ﬂer och
bra placerade papperskorgar så att vi kanske slipper påsarna i dikena och bajs på skosulorna.
Göran Palm
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BÅTPLATSANMÄLAN FÖR ÅR 2007

SKALL GÖRAS AV ALLA, ÄVEN DE SOM HADE BÅTPLATS 2006

Efter en verkligt skön och lång båtsäsong 2006 är det dags att informera om hur anmälan inför båtplatsfördelningen 2007 ska göras. Genom vårt övertagande av Sätterfjärdsbryggan ﬁck vi redan 2006 tillgång
till 25 platser vid bryggan som medförde en betydande förkortning av kön till båtplatser. Samverkan med
TBK har fungerat bra. På föreningens hemsida ﬁnns en karta över föreningens samtliga bryggor. Båtplatserna tillhör föreningen och ska fördelas till medlemmar som har egen båt. Någon andrahandsutlåning får
inte förekomma.
Anmälan skall göras av alla som önskar båtplats 2007 antingen på vidstående blankett eller via blankett
på föreningens hemsida med adress: www.ovf.se. Glöm inte att åberopa förtur om du tidigare har haft
plats vid någon brygga och på nytt skaffat båt.
För den som står i kö är det viktigt att ange den kötid som man vill ska gälla. Om jag har en annan uppfattning hör jag av mig. På de listor som brygga för brygga upprättas kommer uppgift om platsinnehavare
för 2007, telefonnummer och den båt som anmälan avser att inskrivas. Listorna kommer att ﬁnnas tillgängliga på hemsidan, hos bryggfogdarna och på vissa låsta bryggors insida.
Det är naturligtvis så att den som haft båtplats år 2006 och inte ändrat båttyp får behålla platsen år 2007
enligt önskemål i anmälan. För dessa medlemmar gör vi en förenkling gällande försäkringen. Det räcker
med att i anmälan ange försäkringsbolag och försäkringsnummer. För de medlemmar som bytt båt och
för de som tidigare inte har haft båtplats ska kopia av försäkringen bifogas anmälan. Båtplatsavgifterna är
oförändrade från 2006 och ﬁnns inskrivna på föreningens hemsida.
Som framgår av talongen på nästa sida ska anmälan göras senast den 10 december 2006. Därefter påbörjas faktureringen. Ni får på fakturan besked om tilldelad plats. Betalning ska ha inkommit senast på den
förfallodag som framgår av inbetalningskortet. Om betalning inte inkommit fördelas platsen till någon
i kön. För att underlätta vårt arbete ber vi er att göra anmälan så snart som möjligt. Vänta inte till sista
dagen. Fördelningsarbetet beräknas vara avslutat senast den 10 mars. Har du inte fått faktura med inbetalningskort tidigare har du placerats i kön. Även i år faktureras medlemsavgiften på samma faktura som
båtplatsavgiften.
Jan Carell
Bryggchef
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BÅTPLATSANMÄLAN (kan även göras via hemsidan: www.ovf.se)

Lämna eller skicka den här blanketten senast den 10 december 2006 till:
Jan Carell, Åkersbergav. 73, 2tr 184 52 ÖSTERSKÄR
Namn...................................................................
fon.........................................................

Tele-

Adress.................................................................
dress...................................................

Posta-

Båtförsäkring hos ..................................... Försäkringsnummer .........................................
.........
Alternativ: Kopia av försäkringsbifogas bifogas se information ovan
Jag har plats vid Brygga: ...........................
håller

Platsnummer ................ som jag gärna be-

Jag önskar om möjligt byta. Anledning ..................................................................................
..........
Önskvärd Brygga/Bryggor ....................................................................................................
...........
Jag har ingen plats men ansöker nu. Önskvärd Brygga/ Bryggor ..........................................
...
Åberopar förtur enligt följande: .............................................................................................
..........
Jag har kötid från och med: ....................................................................................................
..........
Ifylles av alla:
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Välkommen till Österskärs Villaägareförening
Vi har noterat att Du inte är medlem i Österskärs Villaägareförening. Vi vill därför informera Dig om föreningen och hälsa Dig välkommen att bli medlem.
Österskärs Villaägareförening u.p.a. är en ekonomisk förening som bildades redan 1910. Föreningen bildades genom generösa bidrag från de ursprungliga medlemmarna i form av gåvor av mark för vägar och
för andra gemensamma ändamål. Därför äger föreningen idag mark i Österskär till betydande värden.
Syftet med föreningen är, förutom att förvalta föreningens egendom, att verka för den allmänna trevnaden
inom Österskär och tillvarata medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen i deras egenskap av villaägare.
Föreningen äger c:a 10 st. bryggor, utspridda inom Österskär, med ﬂer än 200 båtplatser. Båtplatserna
hyrs ut till föreningens medlemmar till förmånliga priser. Kö till båtplatserna uppkommer ibland men detta gäller främst platser för större båtar. Förutom löpande underhåll av bryggorna planeras för såväl upprustning som nyanskaffning av bryggor för att möta den ökande efterfrågan på båtplatser. För närvarande
genomför vi ett större projekt i Lindholmsviken och resultatet skall bli en promenad- och båtbrygga längs
med Strandvägen. Den som är mer intresserad av ﬁske än båt har fri tillgång till föreningens ﬁskevatten.
Sedan många år har föreningen arrangerat med midsommarﬁrande på Strandängen. Detta är en tradition
som vi gärna vill föra vidare. I januari arrangerar vi numera även en julgransplundring på Solbrännan.
Sporadiskt under åren har arrangerats med aktiviteter som tipspromenader, kultur-vandringar och annat
för att öka trivseln i vårt område. Nya idéer och förslag till aktiviteter är alltid välkomna.
Sedan en tid har vi försökt öka trivseln för de yngre medlemmarna. Vi har därför arrangerat med en lekplats på Strandängen för de yngre barnen, vilken vi tror är uppskattad. Detta arbete fortsätter. För de lite
äldre medlemmarna samarbetar vi med Österskärsskolan och föräldraföreningen för att uppmuntra eleverna i speciﬁka projekt.
Mycket av det arbete som utförs av föreningen sker med frivilliga insatser från medlemmarna. Som medlem i föreningen har Du goda tillfällen att bidra till att påverka och utveckla vår boende- och fritidsmiljö.
I februari 2006 kommer vi att ha årsmöte i föreningen. Vi vill gärna se att Du vill bli medlem dessförinnan och bifogar därför ett inbetalningskort för medlemskap 2007.
Österskär i november 2006
Österskärs Villaägareförening u.p.a.
styrelsen gm

Sid 8

HÖSTBREV från Österskärs Villaägareförening 2006

Projekt Lindholmsviken
(se omslagsbilden)

Avsikten med projektet är att öppna vattenspegeln och förbättra båtsituationen i den innersta delen av viken. Nuvarande sjöbotten ska sänkas med en meter så att medeldjupet blir cirka 1,5 m
Tvåtusenfemhundra kubikmeter gyttjig lera och ruttnande växtdelar ska tas om hand.
ÖVF har ansökt hos kommunen/länsstyrelsen om muddringstillstånd. Med ansökan följde analysresultat
från sommarens provtagning av bottensedimenten.
Resultaten visar att inga skadliga föroreningar ﬁnns som skulle hindra att massorna läggs upp på intilliggande landområde och anläggs som grönyta.
Att massorna inte måste transporteras till tipp är en absolut förutsättning för genomförande av projektet.
Om och när muddringstillstånd beviljats skall mark- och bygglovsansökan inlämnas samt grannförfrågan
göras. Bygglov erfordras för den spontkaj som måste byggas för att massorna inte ska åka kana tillbaka
ner i viken. Spontkajen som byggs av grova stolpar och plank får i sin tur inte stjälpa utan måste på olika
sätt förankras i berggrunden. Längs kajkanten är tänkt att anläggas en gångväg.
När projektet färdigställts kommer en omdisponering av den sk Järnvägsbryggan och Lindholmsvikens
inre pontonbrygga att ske så att det blir lättare att manövrera ut och in. Utmed spontkajen tillkommer ett
antal nya båtplatser.
När kaj- respektive och muddringsarbetena kan komma igång beror på handläggningstiden hos myndigheterna, tillgången på lämplig och ledig entreprenör i en överhettad byggbransch samt eventuella besvärsskrivelser. Hittills har styrelsen bara fått positiva reaktioner från kommunen och Österskärsborna.
Förhoppningen är att projektet ska kunna starta och genomföras under vinter/vårvinter 2006-2007.
Annars, eftersom hänsyn bör tas till fågelliv mm, under senhösten 2007.
Göran Palm

Fotbollsplan vid Lindholmsviken
Nytt liv i fotbollsplanen vid Lindholmsviken…
Fotbollsplanerna i Österskär har under årtionde fått växa igen till förtret för barn som inte haft några planer att spela boll på – en trist utveckling helt enkelt! Under hösten 2005 växte sig därför tanken om att
återskapa fotbollsplan nere vid Lindholmsviken allt starkare. Strax före årsskiftet 2005/2006 togs kontakt
med kommunen som reagerade positivt på idén att blåsa liv i fotbollsplanen vi hjälptes åt. För att påvisa
intresse och att ”rulla igång bollen” samlades därför ett ﬂertal engagerade nere vid planen under sommaren. Målstolpar målades, det röjdes sly och en del trän fälldes i kanterna av planen. Arbetet kröntes nu på
höstkanten med att kommunen bistod med att lägga ut ny jord över hela planen och sådde nytt gräs. Nu
är säsongen över och gräset gror förhoppningsvis inför nästa års aktiviteter. Målsättningen till våren är att
göra ytterligare aktiviteter på planen så att barnen i Österskär kan kicka boll tillsammans och ha skojigt
- vem vet kanske mammor och pappor får/vill vara med? I vår skall vi bland annat ordna så att målen får
nät och kanske även förbättra andra detaljer runt planen. Bollen är ju rund, och den har som sagt just börjat rulla. Det återstår en del arbete för att vi skall få en ”egen” gräsplan i Österskär och känner du för att
göra en insats eller bara vill veta vad som händer med planen, hör av dig!
Vi ses i en dribbling till sommaren!
Johan Nuder
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Vilken äppelskörd………!

Så stor, att få har hunnit eller orkat ta rätt på alla äpplen och bär. Fullastade skottkärror har tippats på
komposterna, har jag sett.
Sommarvärmen har varit bra för insekterna som pollinerat blommorna.
Bisamhällena har snabbt vuxit sig starka med c:a 50.000 till 70.000 bin i varje kupa. Fem samhällen ﬁnns
i Österskär, som jag vet om , - på Riddarvägen och vid Tunabadet. Det borde vara många ﬂer !
Honungsbiet är den mest effektiva pollinatören av alla insekter, eftersom det ﬂyger till samma sorts
blomma som det börjat ﬂyga till. Pollenet måste komma från samma slags blomma, annars sker ju ingen
befruktning.
250 kilo honung har bina i Österskär levererat i sommar , men det är en bisak i sammanhanget jämfört
med all den nytta i övrigt som biet gör för djur och människor,- bättre skördar av frukt ,bär, grönsaker
m.m.
Utan biet och dess kollegor, humlan, blomﬂugan m.ﬂ skulle inte vinden heller klara av livets existens på
jorden. Ingen grönska skulle ﬁnnas och då försvinner allt annat också.
Som amatörbiodlare skulle du göra en viktig samhällsinsats, samtidigt som du lär dig mycket om samspelet i naturen och dessutom får en engagerande och rolig hobby.
Nyﬁken ,och vill veta mer , då är du välkommen till nästa biodlarträff på Rallarvägen 49 , torsdagen 16
november kl. 19.00
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MIDSOMMAR 2006

Vid årets midsommarﬁrande valde ett rekordstort antal Österskärsbor att delta.
Strandängen var, trots en regnskur strax före ﬁrandet, i princip full med dansande, lekande
och picnicande midsommarﬁrare. Programmet som genomfördes var det traditionella trots
att vår ”midsommargeneral”, Ove Jansson, inte hade möjlighet att leda det i år.
Firandet inleddes med resning av den ﬁnt klädda midsommarstången, sedan ﬁck vi se en
trevlig folkdansuppvisning från Österåkers Folkdansgille. Därefter var det dags för oss
alla att leka ”små grodorna” och de andra ringlekarna runt stången.
Efter att barnen hade hämtat nya krafter med hjälp av juice och pepparkakor blev det stafetter för dem, med prisutdelning till alla deltagare.
En dragkamp mellan barn och vuxna avslutade som vanligt ﬁrandet. Även i år vann barnen
dragkampen, kanske inte helt överraskande eftersom det var minst tre gånger så många
barn som vuxna som hade krafter kvar då!
Lena Begat Mark
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