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En ganska mild och snöfattig vinter är till ända och våren 

har kommit tidigare än vanligt. De första blåsipporna och 

huggormarna syntes redan när vi fortfarande hade vintertid! 

Med våren följer arbetet med att rensa upp efter vinterns 

stormar. Grenar har fallit ner och några bryggor som 

skadats behöver lagas. Här följer lite information från 

styrelsen om vad som är aktuellt i vår förening. 

 

Nu i början av våren är vägarna blöta och vägkropparna mjuka och därför bör tunga transporter undvikas så långt 

det är möjligt.  Vi är beroende av att närboende fyller i ”potthål” med det grus som ligger upplagt vid alla vägarna. 

Kompletterande grusning av vissa vägavsnitt kommer att göras vid behov.  Rensa upp i dikesrenar och 

vägtrummor längs din fastighets gräns mot vägen så att vattenavrinningen underlättas.   

Vägarna 

Årsmötet 2017 kommer att hållas lördagen den 17:e juni, kl. 11  

Styrelsen välkomnar motioner med förslag på förändringar och  

förbättringar i vår förening. Motionerna skall vara skriftliga och innehålla ett 

tydligt förslag till årsmötet att besluta om. Det skall också framgå vilken/vilka 

medlemmar som står bakom motionen. Skicka motionerna till:  

info@didriksdal.se senast 30 april 2017. Alla årsmöteshandlingar kommer att 

skickas ut som e-post till kontaktpersonen för respektive fastighet i början av 

juni. Dokumenten kommer också att finns på hemsidorna: www.didriksdal.se 

Ändrad adress eller telefon? 

Om du har ändrat adress, telefonnummer, kontaktperson eller 

ägarförhållanden så måste vi få dina nya uppgifter senast 30 april för att de 

skall komma med i den nya medlemsförteckningen som skickas ut inför 

årsmötet. Skicka uppgift om ändringar till: info@didriksdal.se  
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Var är älgarna? 

Ved att hämta 
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Efter påsk kommer vi att fälla några träd på föreningens mark mitt emot boulebanan och grövre stammar sågas upp 

i  ca 1m längder som staplas invid vägen. Alla får hämta (med släpkärra) dessa till ved men  

det som ligger kvar efter årsmötet erbjuds även andra än medlemmar, att hämta utan kostnad. 

  

Vattenfalls rensningar 

Under vintern har Vattenfall Sveanät låtit rensa sly och 

grenar kring luftledningarna i vårt område. Man har som 

vanligt lämnat allt ris åt oss att själva ta hand om. Vi ber 

därför alla fastighetsägare att rensa bort detta, inte bara på 

den egna tomten utan också från dikesrenar och allmänning 

som gränsar till respektive fastighet. Detta ris kan lämnas till 

eldning på våra högar som ligger i slutet av 

Hässelviksvägen, Roderskölds väg och vid Didriks väg på 

ängen ovanför badviken där vi firar midsommar. 

Vi ses på årsmötet! 

En fortsatt skön vår 

  
önskar styrelsen. 

Våra närgångna älgar har inte visat sig under vintern.  

Någon skyddsjakt fick vi inte beviljad av polisen då det inte kom 

in fler anmälningar. Var älgarna nu befinner sig vet vi inte, kanske 

har de simmat över till Värmdölandet? 

Istället har en skabbangripen räv setts i området  och kommunens 

viltvårdare har uppmärksammats på detta. Kanske skall hundägarna 

vara försiktiga så att skabb inte även drabbar hundarna?   

Gemensam städdag har vi som vanligt dagen efter årsmötet. 

Reservera söndagen 18 juni, kl. 10-15 och hjälp till att hålla vårt område fint! 

Alla som  hjälper till att städa bjuds på grillkorv och kaffe.  

Städdag 


