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ÖVF på www:
Vi efterlyser en webredaktör
Vi har haft en mycket trevande start och skulle behöva hjälp.
Vi har en hemsida med registrering övf.se. Det har visat sig lite opraktiskt med denna typiska svenska
stavning. Om du använder webadress http://www.övf.se måste du antagligen ladda hem en så kallad
plugin till den Explorer (eller motsvarande) som du använder. Du kan ladda ner en fri programvara från
http://www.idnnow.com/index.jsp. Jag använder den själv till min Explorer version och det fungerar utmärkt.
Innehållet på hemsidan idag är ganska torftigt så vi behöver göra något.
Vad har vi för mål med hemsidan?
Grundtanken med en hemsida är att det underlättar och snabbar upp kontakten mellan medlemmar och
styrelse. Många av våra medlemmar har dator/bredband och surfar på Internet idag. I en inte alltför avlägsen framtid så kanske hemsidan kommer att vara den huvudsakliga kontaktvägen för ÖVF:s medlemmar
och styrelse. Det är vi tillsammans som bestämmer takten och hur långt vi vill utveckla denna möjlighet.
Vem är du?
Vi tror att du för det första tycker att det är kul att bygga upp och underhålla en hemsida. Du vill också
engagera dig i informationsspridning för ÖVF och tycker att detta är kul. Det utgår sedvanligt inget arvode utan jobbet är helt ideellt.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta undertecknad.
ÖVF:s för tillfället tillförordnade webredaktör

Till minne av Gunnar Peterson
Gunnar Peterson avled den 12 januari 2005. Gunnar var
under perioden 1991-2000 styrelseledamot i ÖVF. Gunnar
hade stor kunskap om ÖVFs historia och visade stor hängivenhet för Österskärs utveckling och miljö. Gunnar bidrog
under sin tid i styrelsen med många värdefulla insatser vilka
tveklöst haft avgörande betydelse för att Österskär idag är
vad det är. För detta skall Gunnar ihågkommas.
Ove Jansson
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Ordföranden har ordet
Österskärs
Villaägareförening u.p.a.
Box 71
184 24 Åkersberga
Postgiro: 746 50 -3
ÖVF:s Styrelse 2004-05
Christer Pehrson
Ordförande
08-54062201
070-5472736
info@poplawyers.se
Jan Carell
08-54021538
jan.carell@telia.com
Roger Eriksson
08-54060788
roger-e.eriksson@vv.se
Björn Fischer
08-54061981
b.ﬁscher@telia.com
Marie Fredlund
08-32 25 85
marie.
fredlund@skandiabanken.se
Mari-Anne Hamrin
08-54063950
mariannehamrin@yahoo.
se
Ove Jansson
08-54063777
Göran Palm
08-54066000
goran.palm@telia.com
Tom Rissel
08-54020248
rissel@bostreammail.org
Redaktionen:
Christer Pehrson, ansvarig utgivare
Göran Palm, redaktör,
foto
Ulf Söderholm, graﬁsk

Från kammaren kan rapporteras att förberedelserna för städdagen den 23 april och
föreningsstämman den 19 maj ta’r det mesta av tiden. Flygblad om städdagen har
placerats ut och kallelsen till föreningsstämman kommer strax med posten. Reservera redan nu tiden 19 maj på kvällen.
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Sedan redogörelsen i Höstbrevet har medel
använts för reparation av Ångbåtsbryggan och vissa beslut har även tagits beträffande investeringar. Andra investeringar har det beslutats om och kommer att föreläggas föreningsstämman.
Under lång tid har Ångbåtsbryggan varit i behov av reparation. Vid ett tillfälle
under hösten när NCC hade personal och maskiner på plats för annat arbete gavs
tillfälle för oss att placera ett tilläggsuppdrag för reparation och iordningsställande
av strandlinjen i anslutning till bryggan. Resultatet tycker vi själva blev mycket bra
och kostnaden blev högst försvarbar. Dessvärre har det visat sig att några, kanske
ungdomar, har kastat sten från stranden ut på isen och detta förstör onekligen en
del av reparationen. Vi är observanta på problemet och skall försöka att åtgärda det.
I höstbrevet berördes frågan om föreningens försäkringstäckning. Frågan är nu
löst och försäkring har tecknats med Länsförsäkringar. Försäkringstäck-ningen är
mycket god och omfattar egendom (bryggor, inventarier, lekplatsut-rustning och
redskapsbod), ansvar, rättsskydd, förmögenhetsbrott och ansvarsförsäkring för
styrelsen.
Just nu pågår planeringen av en lekplats på Strandängen vilken förhoppningsvis
skall vara klar den 1 juni. Den kräver avtal med kommunen och bygglov vilket nu
förbereds. I Österskärsskolan pågår ett projektarbete om traﬁk vilket föreningen
deltar i genom att ha utlyst ett ekonomsikt bidrag till en aktivitet för eleverna. Vi
ser med spänning fram emot resultatet.
Under 2002 förvärvade föreningen två fastigheter utmed Strandvägen. På fastigheterna fanns två stycken bryggor. Vid förvärvet förelåg viss oklarhet om äganderätten till bryggorna vilket löstes temporärt. Bryggorna är i behov av omfattande
reparationer. Från föreningens sida har det inte varit aktuellt att påbörja reparationsarbetet innan äganderättsfrågan har lösts. Sådant samtal pågår och förväntas
vara slutfört inom kort. Föreningsstämman kommer att få ta ställning till förslag
om åtgärder av bryggorna och därtill hörande ﬁnansiering samt eventuellt lösningen med båtplatshavarna. Föreningsstämman kommer även att få ta ställning till ett
förslag om belysning utmed promenadstigen längs Strandvägen.
Under förra sommaren framkom vissa synpunkter på skötseln av grönområdena.
För närvarande arbetas med en skötselplan som upprättas i samråd med Vägföreningen. Tanken är att det kan ﬁnnas intresse hos föreningens medlemmar att genom
frivilliga insatser medverka till skötseln.
En sak som varit eftersatt en tid är medlemsrekryteringen. Föreningen har c:a 450
medlemmar av de c:a 1.400 som är behöriga att vara medlemmar. I april månad
gjordes ett utskick till dem som ej är medlemmar med information om föreningen
och dess verksamhet. Vi har också försökt att organisera oss så att varje nyinﬂyttad
i området skall få ett besök av någon i styrelsen med information om föreningen.
Avslutningsvis; föreningsmötet har bestämts till den 19 maj och platsen kommer att
bli samma som förra året, nämligen Bergasalen. Välkommen!
Österskär i april 2005
Christer Pehrson
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ÖVFs nostalgihörna
Tripp 3
Saxat ur Carl Södermarks (ordförande 1945 - 1959)
sammanställning av Österskärs Villaägareförening
1909 – 1949

Båtbryggor

Bryggorna runt stränderna ha ofta varit föremål för
styrelsens omtanke och återkommer ständigt och
jämt i protokollen.
Den största bryggfrågan kom upp strax efter föreningens bildande, då förslag väcktes att iordningställa ångbåtsbryggan vid Solbrännan. Förslaget
väcktes i april 1911 och beslutet att verkställa
bygget fattades i augusti 1912. Bryggan kostade
Kr. 2.500,- och föranledde en extra uttaxering å
medlemmarna av Kr. 5,40 per 1.000,- kronor av
taxeringsvärdet av villafastigheterna. Sättet att fördela kostnaden är ju intressant att observera. Inom
parentes kan omnämnas att röstningen vid föreningssammanträdena också grundades på taxeringsvärdena, så att varje medlem hade en röst för varje
100 kronor av taxeringsvärdet på sin villafastighet.
Ångbåtsbryggan är alltjämt föreningens egendom.
Ingen har rätt att använda bryggan för upplag eller godstraﬁk utan föreningens medgivande. Om
en båt för längre tid ligger förankrad vid bryggan,
såsom fallet just har varit denna sommar, har föreningen säkerligen rätt att härför kräva avgift. Vilket
dock icke har skett.
I samband med byggandet av ångbåtsbryggan
upptogs förhandlingar med Vaxholmsbolaget om
ångbåtstraﬁk Stockholm – Österskär – Brottby.
I vilken utsträckning denna traﬁk kom till stånd,
har jag icke kunnat utröna. Den 11 april 1912 fattade emellertid styrelsen efter förfrågan beslut,
att Vaxholmsbolaget skulle kostnadsfritt få angöra
Österskärs ångbåtsbrygga, dock under förbehåll att
bryggan skulle komma till stånd.
1918 upptogs ånyo förhandlingar med Vaxholmsbolaget om ångbåtsförbindelse Vaxholm – Österskär, men frågan ﬁck falla då ångbåtsbolaget härför
begärde ett bidrag av minst Kr. 100,- per dag.
1928 meddelade Åkers kanalaktiebolag, att båten

Åkers kanal, s.k. Tuppen, skulle upphöra med sina
turer genom kanalen och ej mera angöra Österskärs
ångbåtsbrygga. Numera är bryggan ganska förfallen och i stort behov av reparation.
Föreningens övriga båtbryggor, till antalet sju, äro
f.n. i relativt gott skick, men äro samtliga klent
uppförda, då medel aldrig har funnits till verkligt
förstklassiga byggen. Därför blir också underhållskostnaderna stora, och ha inkomsterna å bryggorna
svårt att täcka utgifterna.
Underhåll och skötsel av bryggor och badplatser
äro de två stora arbetsuppgifterna som alltid te
sig bekymmersamma. Det dyker ständigt upp nya
problem och gamla uppgifter komma åter och åter.
Bristen på arbetskraft och medel gör sig starkt gällande. Huruvida hopptornet vid Solbrännan kommer att återuppbyggas är väsentligen en ekonomisk
fråga.

Stockholm – Roslagens järnväg

Järnvägen till Österskär byggdes omkring eller efter sekelskiftet.
Roslagsjärnvägens tillvaro och utveckling har varit
och är den primära förutsättningen för den fortsatta
tillväxten av Österskär likaväl som för varje annat
samhälle efter banan. Järnvägen har för hela Roslagen varit av en utomordentligt stor betydelse. Som
alltid har samhällsbildningen varit lättast och snabbast ägt rum, där den gynnats av goda kommunikationer. I vår jäktade och pretenciösa tid, då tågen
aldrig kan gå nog tätt eller tillräckligt fort, kan det
kanske ha sitt intresse att erindra sig, hur tidtabellen såg ut, som gällde för Stockholm – Österskär
sommaren 1909. (se nästa sida)
Redan 1913 sökte föreningen utverka ytterligare
ett förmiddagståg mot indragande av ett kvällståg.
Denna anhållan avslogs dock. År 1918 upptog
föreningen nya förhandlingar om bästa möjliga
tågtider under sommaren. Med olika önskemål
uppvaktade sedan föreningen järnvägen åren 1919,
1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927,
1928, 1932, 1933, 1935, 1936, 1937, 1939 och
även senare. Det har gällt ändring av tågtider, snabbare tåg, billigare biljetter, väntsal vid Tuna anhalt,
uppsättande av järnvägsbommar, telefonkiosk m.m.
Framgången vid de skilda framstötarna har varit
växlande, men någon ovillighet från järnvägens
sida att söka tillmötesgå framställda önskemål har
inte förefunnits. Som järnvägen nu har utvecklats,
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Stockholm – Österskär
Från Roslags-Näsby
” Stockholm
”
”
”
”
”
”

6.25
9.30
15.20
17.19.35

till Österskär
”
”
”
”
”
”
”
”

7.11
10.34
16.24
18.05
20.50

-tim.
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”

46m.
4”
4”
5”
25 ”

Österskär – Stockholm
Från Åkersberga
” Österskär
”
”
”
”
”
”

5.20 till Stockholm
7.41 ”
”
13.21 ”
”
16.35 ”
”
19.45 ”
”

6.30
8.45
14.45
18.12
20.50

1
1
1
1
1

10 ”
4”
24 ”
37 ”
5 ”

”
”
”
”
”

Uppgifterna har beredvilligt lämnats av Traﬁkassistent Jansson vid Östra Station i Stockholm.
måste väl rättvisligen erkännas, att den vida överträffar de högst
ställda förväntningar och önskemål under föreningens tidigare år. För några år sedan skänkte järnvägsbolaget Kr. 300,- till föreningen för förbättringar på Solbrännan.
Frågan om statens övertagande av järnvägen är aktuell. Om detta övertagande kommer till stånd, få
vi väl hoppas att järnvägen därmed har kommit in i
ett nytt utvecklingsskede, som skall medföra ytterligare nya och kanske helt oväntade förbättringar.

Brandväsendet

Brandskyddet inom Österskär har också varit föremål för föreningens omtanke. 1918 tillsattes en
kommitté för utredande av frågan om anskaffande
av nödig brandattiralj och upprättande av en frivillig brandkår. Samma år anordnades en basar för
anskaffande av medel till inköp. Basaren inbragte
ej mindre än Kr. 5.100,-, som i sin helhet användes
till inköp av brandmaterial. Dessutom byggdes ett
spruthus med placering vid Österskärs station för
Kr. 1.750,-. Denna byggnad är numera uppﬂyttad
till Allängen.
Samarbete inleddes med Österåkers kommun 1928
för anskaffande av bättre brandredskap. Den frivilliga brandkåren organiserades och successiva
nyinköp av brandmaterial ägde rum ända fram till
1937, då Österåkers kommun beslöt att anlägga
en för hela kommunen gemensam brandstation i
Åkersberga.
Österskärs brandmaterial överlämnades då till

kommunen och den frivilliga brandkåren avvecklades.

Vägar

Om vägarna inom Österskär vore mycket att säga.
Deras skötsel ha vållat mycken omtanke och arbete.Min personliga uppfattning är att föreningen
lyckades tämligen bra med vägarnas underhåll med
den lilla vägavgiften av Kr. 10,- per villafastighet
som enda tillgång. Vissa vägar blevo av Herr Hellman aldrig iordningställda och anledning till klagomål ha visserligen förelegat.
Numera, sedan vägföreningen bildats, ha större
möjligheter än tidigare erhållits för vägarnas tillfredsställande skötsel. Vägföreningen har ju även
rättighet att begära stadsunderstöd , vilket den säkert även kommer att göra. Frågan, om bildande av
en ny vägförening med större verksamhetsområde
än den nuvarande, är under utredning, och Villaägareföreningen skall därvid icke försumma att söka
tillvarataga medlemmarnas ekonomiska intressen.
Ovanstående text är nedskriven helt i enlighet med
originalet.
Tom Rissel

Fler rubriker i kommande ÖVF brev:
• Elektrisk belysning
• Vattenledning
• Avlopp
• Föreningsvillan
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MIDSOMMARAFTON 2005

Midsommarafton kommer att ﬁras som vanligt med dans kring midsommarstången på Strandängen.
Stången börjar kläs kl. 10.00 på förmiddagen och arrangörerna är tacksamma för all hjälp med detta.
Kom gärna med blommor och blader. Festen börjar sedan kl. 13.00 med dans och lekar.
Alla är hjärtligt välkomna!

Kan Höstbrev 2005 bli bättre?
Redaktionen tar tacksamt emot skriftliga bidrag från medlemmarna, t.ex insändare och annat smått o gott.
Tack Anna L. för din medverkan på sid 8 och 9!
Red.

”Förslagslådan”
För Dig som har frågor, idéer och förslag till förbättringar i vårt Österskär ﬁnns ”Förslaglådan”.
Dina förslag tas upp till diskussion och därefter återkommer vi med ett svar till Dig.
Under året har vi fått brev från ﬂera medlemmar som önskat gemensamma ”städdagar”, framförallt av
Strandängen med omkringliggande områden. En sådan städdag arrangeras den 23 april.
Vi har fått förslag på hur vi ska hålla snyggt i vår omgivning genom att ansa och beskära buskar och träd .
Under året har sådant röjningsarbete också skett. Synpunkter har också inkommit rörande traﬁksäkerheten
och kontakter har tagits med Vägföreningen i frågan. Synpunkter kring vinterförvaring av båtar på egna
tomten, gräsklippningsbuller etc och önskemål om ”maskinfria” söndagar under sommarhalvåret har inkommit. Vidare, önskemål om lekplatser och hundrastgård i vårt område.
Vi har fått förslag som rör berättigandet till medlemskap i vår förening. Den frågan tas upp i samband
med förslag till stadgerevisionen. Ja, det var ett smakprov på vad som skickats in under det gångna året.
Välkommen att maila eller posta Dina frågor och förslag till vår ”Förslagslåda”.
Mari-Anne Hamrin
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ÖVF- FISKE
Våren är här och det betyder FISKE!
Föreningen har fått utökade ﬁskevatten i och med förvärv av fastigheterna Tuna 10:39 och 10:40.
Medlemskap i ÖVF ger tillgång till gratis ﬁske på våra vatten. 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 av1-2 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.
KARTA ÖVER FISKEVATTEN
De vita fälten är en blandning av privata och
kommunala vatten samt Margretelunds
Villaägareförening och EW Wallins dödsbo.

Majbrasa
Åter är det snart dags att träffas uppe vid Kvarnberget för att ﬁra Valborg.
Vi skall, som förra året, se till att alla fackelbärare
hjälper till att tända brasan samtidigt.
En brasa som vi hoppas bara innehåller brännbart
material. Jord och grus brinner inte, ej heller metall. För att minska deponikostnaderna efter brasan,
som uppgår till alltför många tusenlappar vädjar vi:
Brasan skall vara stor!! Men den skall brinna upp!
Roger Eriksson
Sid 7
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Pizzeria Lilla Bass

Ni har nog också lagt märke till den. Österskärs nya Pizzeria!
Alltid välbesökt och dessutom med nöjda kunder.
För c:a 1½ år sedan öppnade pizzerian vid Tuna
station åter efter ägarbyte och renovering.
I början var det inte så mycket folk men i takt med
att ryktet om goda pizzor spridits har också antalet
kunder ökat. Vad är då hemligheten med Lilla Bass
goda Pizzor? Hemligheten är att det alltid är färska
råvaror.
–Vi tar in nytt varje dag. Vilket innebär alltid färska pålägg på din pizza. Dessutom har vi låga priser,
säger Volkan Akan som är ansvarig på restaurangen
som ägs av Bekir Yildirim.
Om man för dagen inte får in de rätta färskvarorna
rekommenderar personalen på Lilla Bass gärna annat alternativ till din pizza.
Volkan berättar också att de har många stamgäster
och att det inte bara är vi Österskärsbor som handlar utan även övriga Åkersberga har hittat hit.

Idag säljs pizza och sallad men snart kommer det
även att ﬁnnas pastarätter på menyn. Det planeras
också för en utbyggnad, en uteservering och en
kaffemaskin.
Det är inte bara pizzorna som är goda på Lilla
Bass, jag kan varmt rekommendera salladerna som
alltid är fräscha och goda.
Bekir, Volkan och övrig personal på Lilla Bass
tackar alla trevliga kunder för en bra start och
välkomnar alla nya och gamla kunder till restaurangen.
Vi önskar fortsatt framgång och ser fram emot
många goda stunder!

Glada pizzabagare. Ägaren Bekir Yildirim 2:a från vänster och Volkan Akan längst till höger
Sid 8
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Österskärshandeln 1 år!
Det har redan gått ett år sedan Roger öppnade Österskärshandeln i full skala efter renoveringen.
Hur har det då gått?
- Över förväntan, säger Roger som är mycket nöjd
med sitt första år.
Kunderna är mestadels Österskärsbor men ﬂer och
ﬂer hittar hit och då framförallt på helgen och till
köttdisken. Vad har då hänt sedan starten för ett år
sedan?
• Priserna har sänkts, c:a 15%
• Kött och ﬁskdisken har utökats och innehåller
gärna produkter från Roslagen.
• Bröd har börjat bakas
• En del färdiglagat ﬁnns att få tag på
• Slipning av knivar, den enda i hela Åkersberga.
• Inredningen byts succesivt ut
• Utkörning av varor, om så önskas m.m.
Men tro inte att det är nog med det. I planerna
ligger bl.a. att inrätta en grill för kyckling, revbensspjäll m.m. Vilket innebär en ombyggnad i
de bakre regionerna för att anpassa till hälso- och
miljökraven. En utökning av det färdiglagade sortimentet, med exempelvis en egen ﬁsksoppa, är en
annan nyhet vi har att vänta.
- Dessutom ﬁnns det fortfarande kvar att göra på
prissänkningen, säger Roger.

Idag är det fyra fastanställda med Roger och det är
c:a 300 kunder per dag i butiken. Visst har vi det
bra som har en så bra mataffär i vårt Österskär!
Lycka till säger vi och hoppas på en lika god fortsättning för Roger på Österskärshandeln och Bekir
på lilla Bass.
Anna Lindbergson

Bostadsrättsförenigen Österskärsstation
Nu är dom på plats.
De nya husen vid Österskärsstation.
Det var en rykande åtgång på bostadsrätterna som
stod klara under vintern. Utsålt-skylten lyste långt
innan husen var färdigbyggda. Kul att se blandningen av nyinﬂyttade Österskärsbor och gamla
Österskärsbor som bytt villan mot bostadsrätt. Nu
återstår markarbete och alla lägenheterna är snart
inﬂyttade.
Husen börjar smälta bra in i miljön här ute.
Anna Lindbergson
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Bryggor och båtplatser År 2005
Årets fördelning av bryggplatser:
I höstbrevet noterades att vår förening har ont om båtplatser för medelstora och stora båtar. Årets fördelning har resulterat i
att vi kunnat fördela alla båtar av typ roddbåtar och aningen större med utombordare. Det är 27 medlemmar med önskemål
om båtplats som står i kö. Medlemmar som förra året inte hade båtplats och inför årets fördelning hänvisade till sin förtur när
de nu skaffat en ny båt har alla fått båtplats i år. Den rutin vi nu tillämpar har medfört en bättre anpassning av båtplatserna till
storleken på båtar. Båtplatserna är som bekant inte personliga utan fördelas årligen med målsättningen att få så många nöjda
medlemmar som möjligt. Det är viktigt att än en gång påminna om att förutsättningen för att få behålla en båtplats är att man
fyller i den anmälningsblankett som ﬁnns i höstbrevet. Anmälan ska göras senast första veckan i december. Först efter det att
fördelning sker utsändes faktura på bryggavgiften. Som regel ska man ha fått faktura senast i slutet av februari om man tilldelats plats.
FÖRENINGENS HÖSTBREV kommer att innehålla detaljerade anvisningar. Medlemmar som i år inte haft båt men som tidigare år haft båtplats har förtur vid fördelningen av lediga platser. Då ska man i anmälan redovisa grunderna för förtur. En förutsättning är att medlemsavgiften har betalats kontinuerligt.
Båtsamverkan
Även år 2004 har vi råkat ut för några stölder trots båtsamverkan. Vi får bli mer observanta och säkerligen bidrar rutinerna till
att ändå minimera stölder och åverkan. Vi fortsätter med båtsamverkan och alla bryggliggare får genom sina respektive bryggfogdar information i form av skrivna rutiner.
Arrendeavtal Sätraviken
Avtalet som förra året tecknats med TBK om hamnverksamheten vid Sätraviken innebär att TBK har rätt att disponera Sätraviken även säsongen 2006. Det är mycket troligt att TBK behöver ha verksamheten även 2006 på grund av problem med muddringstillstånd i nya hamnområdet.
Arbete
Bryggfogdarna behöver ibland hjälp med förbättringsarbete på bryggan. Anmäl dig gärna frivilligt till din bryggfogde att du är
beredd att ställa upp på arbetspass. Givetvis ställer du upp när bryggfogden kallar.
Sjösättning
Vi vädjar till er att alltid använda sjösättningsrampen vid Lindholmsviken för sjösättning av era båtar. Bommen är öppen 1
april till 1 juni samt 1 september till 31 december. Övriga tider ﬁnns nyckel hos bryggfogdarna.
Bryggfogdar:
Bryggvägsbryggan
Båtvägsbryggan
Ulf Saldell, Kvarnåsvägen 2
Georg Goertz, Generalsvägen 64
540 23322
540 22981
Källvägsbryggan
Trollebryggorna A och B
Mats Linder, Åkersbergavägen 43
Jan Tjärnsved, Trollevägen 7
540 62682
540 21843
Järnvägsbryggan, Lindholmsvikens Inre och bojarna
Tommy Metz, Lindholmsvägen 3
540 21677
Lindholmsviken Yttre
Södra Åsvägsbryggan
Christofer Adding, Orionvägen 12
Bo Bylund, Norra Åsvägen 52
540 66766
540 62984
Badholmens ponton och Nya bryggan
Lars Hernander, Sjövägen 12
540 20027
Ansvarig för bryggverksamheten
Jan Carell, Åkersbergavägen 73
540 21538 e-post jan.carell@telia.com

Välkommen med aktuella frågor och eventuella nyanmälningar till kön inför nästa säsong.
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Görans lata bin...
Va´ hänger vi här för ?
österskärsträdgårdarna
blommar ju för fullt!

OK, vi

Trots latheten blev det faktiskt 20 kilo härlig honung.

EGEN HONUNG

Vad Du kan göra med Din honung...

• Bre på mackan • Ta i ditt te • Lägga på gröten • Lindra förkylning och hosta • Läka småsår • Baka
bröd
• Använda i matlagning och grillning • Njuta skedvis • Ge bort i present. BLI BIODLARE!

...och hans pigga ﬁskar

Så här blev dammen som jag tidigare skrivit om!
Vintern har skördat bara 4 st guldﬁskar av18 st
tack vare en specialanordning jag hittat på

Trädgårdstips
Har du problem med ogräs i buskytorna?
Ta månadens skörd av morgontidningen och lägg dem dubbelvikta om lott så att de täcker jorden under
buskarna. Vattna rikligt och strö gräsklipp, jord eller blöta löv ovanpå. Håller fukten kvar och ogräset
tränger inte igenom. Maskarna trivs.
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Bli medlem i Österskärs Villaägareförening!
Det är av största vikt för föreningen och Österskär att vi har en så bred medlemsbas
som möjligt . Genom denna kan vi gemensamt påverka vår närmiljö och skapa
goda förutsättningar för ett positivt boende i området.
Om Du inte är medlem och vill bli det så betalar Du in 150:- kr. till postgirokonto 746
50–3.
Glöm inte att skriva Ditt namn och fastighetsbeteckning på Din inbetalningstalong.
Välkommen in i föreningen!

Lay-out: Ulf Söderholm
April 2005

Österskärs Villaägareförening, Box 71, 184 24 Åkersberga

