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Sommar, sommar, sommar! Äntligen är den här, några veckor med 

sol och bad som vi väntat på så länge. Efter en fin inledning blev 

det ostadigt i början av juli och kantarellerna visade sig ovanligt 

tidigt. Ganska bra med blåbär och rikligt med hallon för den som 

gav sig ut på våra gemensamma ägor. Det har dock regnat för litet 

och det är mycket torrt i markerna. Eldningsförbud råder och grund-

vattnet har sjunkit – så spara på vattnet! Vi får nu se fram emot en 

fin avslutning på sommaren och en vacker höst. 

 

Årsmötet den 18 juni samlade medlemmar från 58 fastigheter varav 19 som ombud med fullmakt. Ett glädjande 

stort deltagande trots det regniga och blåsiga vädret. Familjen Fohlstedt gav dock mötet skydd för vädrets makter. 

Den viktigaste frågan om att ta upp banklån för att samtidigt hårdbelägga alla vägarna, avgjordes med stor 

majoritet enligt styrelsens och flera motioners förslag. Inga lån skall tas utan vägarnas underhåll och beläggning 

skall betalas med föreningens egna medel. Mer från årsmötet hittar du i protokollet som finns att läsa på 

hemsidorna (www.didriksdal.se) under Årsmöteshandlingar. 

Årsmötet 2016 

Rätt andelstal? 

Årsavgiften för 2016 skall vara föreningen tillhanda senast 31 augusti. Din  

avgift hittar du i bifogad lista (Årsavgifter 2016). Betala till Didriksdals Sam- 

fällighetsförening, PG 55 17 57-8 och uppge fastighetsnummer och  

namn. Betala i tid så slipper du påminnelseavgift!   

Kontrollera på listan över Årsavgift 2016 att du har rätt andelstal för Vägar. 

Om någon är folkbokförd på din fastighet skall andelstalet vara 1.0. Meddela  

styrelsen ev. ändringar på info@didriksdal.se. 

Kontrollera också i medlemsförteckningen som skickades ute före årsmötet att 

du har rätt adress, telefon och mailadress. 

Meddela ändringar till: info@didriksdal.se. 
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Förra årets genomgången av våra vägar med Trafikverkets inspektör samt med flera vägentreprenörers 

vägingenjörer gav det entydiga beskedet att vägbankens stabilitet bitvis är för dålig för den allt tyngre trafiken som 

belastar vägarna.  Särskilt på Roderskölds väg och Hässelviksvägen får vi räkna med allt djupare hjulspår som till slut 

måste fyllas i. På Roderskölds väg provar vi att fylla i med så kallad rivasfalt i stället för enbart grusning. Vi får se hur 

detta håller vid nederbörd och under vintern. På grusade vägsträckor är dammbildningen tidvis besvärande vid torr 

väderlek, särskilt för de närboende. Saltning är dyrbar, har kortvarig effekt och riskerar att skada växtligheten och 

grundvattnet. Vi prövar med försiktig saltning men undersöker alternativa möjligheter. 

 Men kör långsamt så dammar det mindre!  

  

Även om vi hoppas  på fortsatt sommar så kommer det även i år en höst med båtupptagning.  

Använd sjösättningsrampen i Gullviken. Kod till låset får du hos styrelsen.  

Glöm inte att rensa diken och vägtrumman under din infart  innan höstregnen kommer. 

  

  
Har du sett älgen? Vår halvvuxne ”gaffeltjur” blir allt mer närgången men lever 

farligt då han ofta passerar  väg 222 och den täta trafiken. 

Städdagen 

Städdagen, dagen efter årsmötet, samlade över 30 deltagare från alla 

våra vägar. Vi rensade dikesrenar, plockade skräp, städade i 

Badviken, fällde sly och släpade ris och vindfällen till rishögarna. 

Därefter samlades vi vid grillarna för en välförtjänt måltid och 

diskuterade framtiden i vårt område.  

Trevlig sensommar och en fin höst önskar Styrelsen! 


