
Bästa medlemmar! 

Ordförande: Bo Lundell 

Sekreterare: Camilla Fors 

Kassaförvaltare: Göran Larsson 

Övriga ledamöter: Arnold Karlsson 

 Sven-Olof Lindefors 

  

Suppleanter: Eva Gustafsson 

 Peter D’oliwa 

 Marcus  Edström 

 

Revisorer: Erik Lycken 

 Lars-Göran Gellbäck 

 

Revisorssuppleant: Carl-Henning Möllerström 

 

Valberedning: Gunilla Sandström 

 Joachim Odqvist 

 Paula Lycken 

 

 info@didriksdal.se 

 

Nyhetsbrev December 2016 

Didriksdals Samfällighetsförening 

Fiber 

Avloppsledning i Brevikssundet 
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Plötsligt blev det vinter efter en inledningsvis vacker och 

varm höst. Trots en del nederbörd sista tiden är 

grundvattnet fortfarande lågt. Vi får nu hoppas på en snörik 

vinter som fyller på grundvattnet. Under hösten har det 

arbetats med enskilda avlopp på många fastigheter. Stora 

arbeten och kostnader för många men nödvändigt för att vi 

skall kunna bevara god tillgång på rent vatten ur våra 

brunnar och borrhål. Här följer lite information från styrelsen 

om vad som är aktuellt i vårt område. 

 

Under den torra perioden dammade våra grusvägar ordentligt, särskilt efter de som körde fort. Vi har saltat en 

gång men effekten blev kortvarig då regnet löste ut saltet ganska snabbt. Vi har också låtit ”sladda” grusvägarna 

men vi är ändå beroende av att närboende fyller i ”potthål” med det grus som ligger upplagt vid alla vägarna. Vårt 

ekonomiska utrymme för vägunderhåll nästa år är mycket beroende av hur mycket snöröjningen kommer att kosta 

i vinter. Vi kommer därför inte att ploga vid små mängder snö och sanda först när det är  mer utbredd ishalka. 

Flera vägar har skadats av tunga transporter och grävmaskiner i samband med 

avloppsarbeten. Det är varje fastighetsägares ansvar att åtgärda skadorna 

och återställa vägarna. Föreningen har bra pris på grusning så kontakta  

Göran Larsson (vägansvarig) för att samordna. 

Vägarna 

Värmdö kommun har nu formellt  begärt tillstånd att dra avloppsledningar 

från Östra Älvsala (Bullandö) på botten av Brevikssundet in till Strömma och 

det kommunala avloppsnätet som finns där. Ledningarna läggs mitt i sundet 

och berör inte våra bryggor, bojar eller stränder. Däremot blir det säkert 

ankringsförbud  mitt i sundet. Föreningen får en liten ersättning för ”intrånget”. 

Arbetet med dragning av fiber har tagit fart under hösten. Bitvis har föreningen, 

mot en mindre ”intrångsavgift”, tillåtit  nedgrävning av fiberkabeln på vår mark. 

Man har ex. grävt ner fiberkabeln från Roderskölds väg över ängen till 

fastigheterna längs Hässelviksvägen. Hur sedan fiberkabeln dras vidare in på 

respektive fastighet, är varje fastighetsägares ansvar. Förhoppningsvis har ni  

fått ert bredband att fungera till jul!? 
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Bygglov har beviljats för flerbostadshus (studentbostäder) på Didriksdals Gård, Hässelmara 3:3, i gamla 

förrådsbyggnaden invid väg 222.. Beslutet är överklagat av grannfastighetens ägare och ännu inte avgjort. 

Förhandsbesked har sökts för att få bygga en herrgårdsliknande stor villa på Hässelmara 3:1 ner mot Våmfjärden. 

Förhandsbeskedet godkänner endast en villa av ”normal” storlek i ett plan. Vad det blir till slut på dessa intilliggande 

fastigheter får vi se. . 

  

Inbrott 

Trots tjutande larm stal tjuvar värdesaker mitt på dagen från 

en av våra  fastigheter. När väktare kom var tjuvarna och 

stöldgodset borta. Inbrott och skadegörelse har alltid 

förekommit och är svårt att helt skydda sig mot. Styrelsen 

föreslår att ni rapporterar inbrott till oss så att vi kan bilda 

oss en uppfattning om det blir vanligare och hur vi kan 

skydda oss bättre. 

God Jul och Gott Nytt År 

 
önskar styrelsen 

Allt fler älgar rör sig i vårt område. 6-8 olika älgar har visat 

sig i höst. De är helt orädda, några har varit aggressiva, 

förföljt och till och med jagat en upp på en terrass. 

Flera upplever det som obehagligt att gå ensamma eller låta 

barnen vistas själva utomhus. Det är möjligt att älgarna  

samlas i vårt område därför att så mycket är inhägnat av 

skogar och ängar söder om väg 222, på Malma Gårds 

mark. Vi har skrivit till polisen och bett om tillstånd för  

skyddsjakt. Vi behöver dock fler vittnesmål. 

Skriv till styrelsen och berätta om du hotats av älgarna. 


