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Årsavgiften 

Midsommar 
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Torrt men inte särskilt varmt, kan sammanfatta sommarens väder. Än återstår 

dock flera veckor med ljumma sommarkvällar och förhoppningsvis även bad. 

Bären torkade bort på de flesta  ställena och grundvattnet står lägre än på 

många år. Björkarna skiftar redan i gult och gräsmattorna behöver sällan 

klippas. Här följer lite information från styrelsen om vad som hänt och är 

aktuellt i vår förening. 

 

Årsstämman samlade 37 fastigheters ägare eller ombud i vackert försommarväder på ängen vid Badviken. En ny 

styrelse valdes, en ny Investerings- och underhållsplan för vägarna antogs och årsavgifterna beslutades vara 

oförändrade. Protokollet finns på våra hemsidor www.didriksdal.se och under Årsmötesdokument/protokoll. 

 

Årsstämman 

Midsommar firades i fint väder vid 

Badviken och samlade 50-60 

deltagare, varav många barn. 

Sång, dans och lekar kring den 

vackert lövade och blomster-

prydda stången följdes av kaffe, 

saft och bullar innan några modiga 

gick ner till stranden för att bada.  

Årsavgiften 2017 skall vara föreningen tillhanda senast 31 augusti.  

Din avgift hittar du i bifogad lista (Årsavgifter 2017). Betala till Didriksdals Sam- 

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

Betala i tid så slipper du påminnelseavgift!   

Städdagen 

Städdagen i behagligt väder samlade ett 30-tal till städning och röjning på 

föreningens mark. Stränderna rensades och ny sand kördes ut. Alla som deltog 

samlades sedan vid grillarna för enkel lunch och trevlig samvaro. Reservera 

alltid dagen efter årsstämman för att kunna delta i städdagen. Det finns mycket 

att göra och alla kan hjälpa till! 
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Många har bott i området sedan lång tid tillbaka. Styrelsen efterlyser korta, eller långa berättelser om tider som flytt. 

Minns du den gamla handelsboden eller farbror Karlsson i Barnvik som slog våra ängar och lät oss barn åka 

höskrinda? Rodde du över till gamla Sara Dahlander och köpte nyfångad strömming för 1kr paketet, inslaget i 

tidningspapper? Vi vill också gärna ha bilder av livet på Didriksdal/Hässelmara. Gamla liksom nya bilder är lika 

välkomna. Har du något aktuellt att berätta eller förslag på något att göra tillsammans? Fest kanske? Hör av dig till 

info@didriksdal.se 

  

Vår badplats i Fårviken har nu rustats upp och kan 

användas av alla. Vass har röjts och sand har körts ut 

på stranden. Möbler har ställts ut på en trätrall för att 

hålla fästingar och eventuella ormar på avstånd. Många 

medlemmar har redan uttryckt sin uppskattning, särskilt 

barnfamiljer.  

Tack till familjen Dóliwa som både bekostat möblerna 

och utfört arbetet. 

Styrelsen önskar alla en skön sensommar och höst! 

Rensa diken 

Trots den torra sommaren behöver flera diken rensas. Sly och grenar som sticker 

ut över diken eller vägar måste tas bort. För närmare instruktioner se p. 6 i ”Glädje 

och Ansvar” på våra hemsidor. Varje fastighetsägare svarar för detta utanför den  

egna tomten mot vägen. Gör detta i tid innan hösten är här med den nederbörd  

som vi så väl behöver för att fylla på grundvattnet. 


