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Bryggor och båtplatser År 2007

Årets fördelning av bryggplatser
Även i år har föreningen utökat antalet bryggplatser. Elva platser har tillkommit genom utökning av Sätterfjärdsbryggan med en ny ponton. Fördelningsarbetet har i stort sätt gått bra. Ett par missar har uppstått på grund av att
anmälan inte kommit mig till del. Vems felet är är svårt att utreda. Märkligt är att dessa missar påtalas först i april
månad. Alla som disponerar en av föreningens båtplatser bör, efter all den information som lämnats, veta att ny
anmälan ska göras varje år senast den 10 december. Faktura utsändes snarast därefter och betalning av båtplatsen ska normalt vara betald senast första veckan i mars månad. Det är varje båtägares ansvar att kontrollera
att man fått faktura och annars höra av sig till mig omgående.
Trots tillskottet av platser har vi en kö på cirka 10 båtar med bredder på 2,2 meter och uppåt.
Inför nästa års fördelning
För att få behålla sin båtplats eller ansöka om byte till större plats eller göra en nyanmälan krävs att man fyller i en
ansökan för år 2008. Vi utvecklar hemsidan och kommer att senast i augusti månad ha förändrat blanketten där. Man
behöver inte vänta till i december för att göra ansökan för nästa år. De som lämnar sin ansökan via hemsidan kommer att få bekräftelse på att den inkommit.
Båtsamverkan
För att så långt möjligt förhindra stölder och åverkan är det viktigt att vi hjälps åt genom att vara observanta och
misstänksamma och reagerar på lämpligt sätt. Bryggfogdarna kan komplettera informationen.
Arbete
Bryggfogdarna behöver ibland hjälp med underhålls- och förbättringsarbete på bryggan. Anmäl dig gärna frivilligt till
din bryggfogde att du är beredd att ställa upp och arbeta. Ta gärna upp frågor om vad som kan förbättras och på vilket
sätt du kan bidra. Givetvis ställer du upp när bryggfogden kallar.
Sjösättning
Vi vädjar till er att alltid använda sjösättningsrampen vid Lindholmsviken för sjösättning och upptagning av era mindre båtar. Bommen är öppen 1 april till 1 juni samt 1 september till 31 december. Övriga tider finns nyckel hos
bryggfogdarna.
Bryggfogdar:
Badholmen ponton och Nya bryggan: Lars Hernander, Sjövägen 12, Tel. 540 20027
Bryggvägsbryggan: Ulf Saldell, Kvarnåsvägen 2, Tel 540 23322 och Björn Fischer, Kvarnåsvägen 1B Tel. 540 61981.
Björn tar över helt efter denna säsong.
Båtvägsbryggan: Georg Goertz, Generalsvägen 64 Tel. 540 22981
Källvägsbryggan: Magnus Viberg, Österskärsvägen 78 Tel. 758 76 05
Järnvägsbtyggan, Lindholmsvikens Inre: Tommy Metz, Lindholmsvägen 3, Tel. 540 21677
Lindholmsvikens yttre: Christofer Adding, Orionvägen 12 Tel.540 66766
Sätterfjärdsbryggan: Jan Carell, Åkersbergavägen 73 Tel. 540 21538
Södra Åsvägsbryggan: Bo Bylund, Norra Åsvägen 52 Tel. 540 62984
Ansvarig för Bryggverksamheten: Jan Carell, adress se ovan. E-post jan.carell@telia.com
Se även hemsidan www.ovf.se Välkommen med aktuella frågor och eventuella anmälningar till kön inför nästa säsong.
Alla följer vi givetvis sjövägsreglerna och visar varandra hänsyn både till sjöss och på land.
Till sist en önskan om en skön båtsommar för oss alla!
Jan Carell
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Hej Österskärsbor!
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Tom Rissel
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tom.rissel@swematic.se
Johan Nuder
08-544 016 07
johan.nuder@ovf.se
Leif Svensson, web
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leif.svensson@ovf.se
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christina.widar@ovf.se
Göran Byqvist
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goran.byqvist@ovf.se
Björn Fischer, adj.ledamot
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Så är det åter dags för vårbrevet. Som ni ser är brevet den här gången
lite tunnare än vanligt. Det beror på att vi nu använder vår hemsida
till de mer aktuella nyheterna. Har du inte prövat hemsidan
(www.ovf.se) tidigare? Ta chansen och gör det nu!
Under våren har vi i ÖVF genomfört den sedvanliga vårstädningen.
Tyvärr var det inte så många som hade möjlighet att delta. Men de som
var där hade trevligt och gjorde ett mycket bra jobb! Så just nu är
Österskär nystädat. Men precis som hemma kan det ju behövas lite
småplock då och då, så låt oss alla hjälpas åt att plocka lite under året
så att vårt Österskär fortsätter att se nystädat ut.
En speciell utmaning i det sammanhanget är Österskärs havsbad där
det vår och sommar kvällar med fint väder ibland samlas många ungdomar. Och det är väl inte så stort problem även om volymen någon enstaka gång kan bli störande. Det största problemet i vår har varit att
man har avslutat grillkvällen med glaskrossning! Inte för att jag tror
att det är så många ungdomar från Österskär där, men prata ändå
gärna med era ungdomar om hur otäckt det kan vara morgonen efteråt
när små barn kommer springande till stranden med bara fötter.
Jag hoppas nu också att ni har haft möjlighet att delta i Österskärsvandringen i slutet av maj. Det är ofta en bra chans både att träffa andra Österskärsbor och att lära sig lite mer om orten.
Nästa stora arrangemang för oss i ÖVF är annars midsommarfirandet
på Strandängen. Det verkar som om vi har fler och fler deltagare för
varje år, och det är jätteroligt. Men vi skulle också behöva vara fler som
hjälps åt att ordna med allt som krävs för att firandet ska bli lyckat.
Om du känner att du kan hjälpa till med en av aktiviteterna under dagen, det gäller till exempel att klä stången, servera saft eller frakta
bord och stolar, hör av dig till någon av oss i styrelsen!
Slutligen vill jag bara påminna om något som vi själva har bett om –
hastighetsgränsen 30 km/tim – glöm inte bort att respektera den! Just
den här tiden är det både många barn och djur som rör sig kring och på
våra vägar, och ingen av oss vill väl skada dem bara för att vi ska
komma fram några sekunder snabbare.
Trevlig sommar!
önskar vi i ÖVF:s styrelse
genom Lena Mark

Lindholmsviksprojektet
Muddring, bryggor, gångväg
Närboende i området kommer i juni att kallas till ett informationsmöte
angående planerade arbeten som ska förbättra miljön i Lindholmsviken.
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MIDSOMMARAFTON 2007

Välkommen till årets Midsommarfirande på Strandängen på Midsommarafton. Klockan 10:00
samlas vi för att klä midsommarstången och arrangörerna är tacksamma för all hjälp som kan fås.
Kom gärna med blommor och blader. Klockan 13:00 reser vi Midsommarstången under folkets
jubel, därefter dansuppvisning, dans och lekar m m. Priser till barnen och saft och kakor till alla.
Kontaktperson är Johan Nuder.

På grund av förändringar i styrelsearbetet efter årsmötet har inte några inbetalningskort sänts ut
till de medlemmar som inte har båtplats. Vårbrevet går ju ut till alla i Österskär och vi sparar portokostnader om så många som möjligt av medlemmarna hörsammar detta upprop. Samtidigt är det
angeläget för vår förening att få in många nya medlemmar, helst alla, då vi har många projekt på gång
med målsättning att förbättra och underhålla vårt kära Österskär.

UPPROP:
Hörsamma denna vädjan om inbetalning av medlemsavgiften
Medlemmar anger sitt medlemsnummer och fastighetsbeteckning/eller namn vid betalning.
Nya medlemmar anger sin fastighetsbeteckning och namn.
Avgiften är 150 kr som insättes på plusgirokonto 746 50-3
Det är viktigt att behålla alla medlemmar och få in nya.
1. Medlemmar som inte hörsammat vädjan kommer att kontaktas
med påminnelse om avgiften tidigt i höst.
2. Nya medlemmar försöker vi värva genom höstbrevet.

Österskärs Villaägareförening, Box 71, 184 24 Åkersberga

Lay-out: Ulf Söderholm
Maj 2007

Med vänlig hälsning och en önskan om en skön sommar
Styrelsen

