
Bästa Grannar! 

Ordförande: Bo Lundell 

 

Ledamöter: Arnold Karlsson 

 Camilla Fors  

 Gunilla Sandström 

 Göran Larsson 

 

Kassör: Göran Larsson 

 

Suppleanter: Christian Wiechel 

 Peter D’oliwa 

 Sven-Olof Lindefors 

 

Revisorer: Erik Lycken 

 Lars-Göran Gellbäck 

 

Revisorssuppleant: Carl-Henning Möllerström 

 

Valberedning: Lennart Söder 

 Joachim Odqvist 

 Paula Lycken 

 

 

Nyhetsbrev April 2016 

Didriksdals Samfällighetsförening 

Årsmötet 2016 

Grilla och Röj 

1:2 

Vi välkomnar motioner till årsmötet. Motioner skall vara skriftliga, kortfattade, 

undertecknade och innehålla ett tydligt förslag för årsmötet att ta ställning till. 

Motioner skickas per mail till: info@didriksdal.se  senast 30 april, 2016. 

Vill du ändra adress, telefonnummer eller ange en annan kontaktperson, så 

ber vi dig skicka uppgifterna till info@didriksdal.se  senast 30 april, 2016, 

annars kommer de inte med i nya medlemsförteckningen. 

Vi behöver dock din hjälp med att utforma kommande nyhetsbrev. Vilka lokala nyheter vill du att vi skall skriva 

om? Andra funktioner som nyhetsbrevet kan ha? Vill du annonsera om något att sälja/skänka bort eller köpa? 

Hör av dig med dina förslag till info@didriksdal.se 

Efter ännu en mild vinter med lite snö och is är det nu vår i 

luften. Över Våmfjärden hörs storlommen och blåsipporna 

har slagit ut. 

Det du nu har framför dig är vårt Nyhetsbrev som är tänkt 

att vara en komplettering till all information som finns på 

föreningens hemsidor: www.didriksdal.se. 

Städdag blir det liksom förra året dagen efter årsmötet, söndagen 19 juni 

med början kl 11.  Vi rensar dikesrenar längs våra vägar från sly och annat 

som hindrar avrinningen.  Skräp behöver plockas särskilt längs väg 222. 

”Potthål” i vägarna skall fyllas i. Badstränderna skall krattas och sand spridas 

ut. Alla som deltar bjuds på grillkorv och kaffe vid Badviken resp. Boulebanan 

kl. 13.  

Årsmötet hålls lördagen den 18 juni kl. 11. Kallelse, aktuell medlemsförteckning och förslag på årsavgifter skickas 

per mail medan alla andra dokument kommer att finnas på hemsidorna under Årsmöteshandlingar. 
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Trots den milda och nederbördsfattiga vintern är våra vägar nu som mest känsliga för tunga laster och ovarsam trafik.  

Vänta gärna med tunga transporter tills vägarna torkat upp.  Se till att dina diken och dräneringsrör under din infart 

hålls öppna. Rensa dikena från löv, grenar och sly. Fyll gärna i ”potthål” i vägbanan från de grushögar som finns 

upplagda vid varje väg. 

Vi kommer att komplettera höstens stora renovering av Didriks väg med grusning och på några ställen med 

förstärkning med vägduk.  På Roderskölds väg behövs fyllning av allt djupare hjulspår då vägkroppen är för mjuk för 

de laster vägen utsätts för.  Hässelviksvägen behöver också kompletterande grusning.  

Risken för gräsbränder är nu tidvis mycket hög. Elda därför endast när det inte blåser och är fuktigt i omgivande mark.  

Information om när eldningsförbud råder får du från Stockholms Brandförsvar på tel.: 08-4548339 

Varning för älg! Älgfamiljen med en respektingivande tjur syns fortfarande av och till i vårt område.  De är påfallande 

orädda och kan tyckas vänligt sinnade men lita inte på det! Stanna på behörigt avstånd och håll helst hundar kopplade 

så här års. 

Hundar får ju inte vistas på våra anlagda badstränder samtidigt med badande. Men misströsta inte! Det finns flera 

andra stränder som lämpar sig för hundar att bada vid.  En lämplig stig för hundar längs vattnet går från Badviken mot 

Gullviken (men inte ända fram).  

Snart är det dags för sjösättning. Använd sjösättningsrampen i Gullviken. Kod till låset får du hos styrelsen.   

Öppen fiber från Telia installeras nu till de fastigheter som beställt. Det är luftburen fiber, oftast via befintliga stolpar. 

Tänk på att fiberns höjd över vägen tillåter sandbilens passage med helt rest flak (>5m). Vill du gräva ner fibern och 

måste korsa någon av våra vägar så hör först med styrelsens vägansvariga. 

Didriksdals Gård har sökt bygglov för att få inreda gamla ladan till studentboende. Föreningen har lämnat sina 

synpunkter men bygglov har ändå beviljats.  

Avstyckning och byggnation förbereds på Hässelmara 1:245 (nedanför och bredvid gamla trädgårdsmästeriet).  Tre 

tomter med nya huvudbyggnader planeras där. Föreningen har lämnat synpunkter på dräneringen från ovanliggande 

tomter och våra vägar, tillgång på dricksvatten samt om infart görs från vår väg.   

Bygglov har sökts för att få bygga ett nytt hus på Hässelmara 1:256 (ovanför ängen för midsommarfirande och 

årsmöte). En ny stuga i ett plan ersätter den gamla rivna stugan. Föreningen har inte haft några synpunkter på detta. 

Styrelsen önskar er en fortsatt skön vår och vi ser fram emot att träffa er på årsmötet i juni. 


