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När kommer våren? 

Ja den frågan kan man ställa sig efter en lång mörk vinter 

med inledningsvis mycket regn och litet snö. Inte heller 

någon vidare tjäle i marken och Breviksundet frös till sent. 

Kallare och en del snö blev det ändå till slut. Ljusare har 

det nu blivit och fåglarna samlas kring foderborden. Nu 

börjar också sommarboende komma ut för att titta till sina 

hus efter vintern. Glöm inte kontrollera att vattenledningar 

och kranar är täta när vattnet sätts på. Frostsprängda 

vattenledningar är vanliga även efter en mild vinter och 

kan orsaka vattenskada. 

Här följer litet information om  vad som hänt och är aktuellt 

i föreningen och på Didriksdal/ Hässelmara. 

Förnya dina servitut 

Liksom föregående år ber vi alla 

medlemmar och fastighetsägare att 

reservera dagen efter årsmötet, 

söndagen 17 juni för gemensam 

städning av vårt område. Det finns 

uppgifter för alla oavsett ålder! 

Årsstämman  2018 kommer att hållas lördagen 16 juni 2018.  

Kallelse med handlingar skickas som vanligt ut minst 2 veckor innan mötet. 

Styrelsen välkomnar motioner med förslag på allt som kan göra vårt område  

och förening bättre. Skriv kort och med ett konkret förslag till beslut.  

Motioner skall vara skriftliga och undertecknade och skall vara styrelsen 

tillhanda senast 30 april 2018. Skicka motioner till: info@didriksdal.se  

Rättigheter i form av inskrivna servitut upphör att gälla efter 50 år, om man inte ansöker om förlängning. Om din  

fastighet har rättigheter i form av avtalsservitut som är inskrivna i fastighetsregistret före 1 juli 1968 så måste du  

ansöka om förlängning före utgången av 2018. Det kan gälla rätt till infart, avlopp, vattentäkt, byggnad, brygga 

m.m. på annans mark. Läs mer om detta och din fastighets servitut på Lantmäteriet/Min fastighet. Där kan du också  

utan kostnad begära förlängning av servituten. 
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Arbetsgruppen för fastighetsägarna med stränder mot Breviksundet har träffat rederiet för Strömma Kanal. Man har 

en samsyn på problemet med höga och branta svallvågor som tydligen delvis förklaras av båttypen som krävs för att 

kunna trafikera den grunda Kolström och Strömma kanal. Man har kommit överens om att till sommaren göra försök 

med sänkt fart för att lindra svallen och slitaget på våra bryggor, förtöjningar och båtar. Hur långt man vill gå oss 

tillmötes återstår att se men positivt är att man vill försöka minska svallvågorna med bättre anpassad fart. 

 

Översvämningar 

Vår önskan om nederbörd för att fylla på grundvattnet blev 

mer än väl uppfylld. Sällan har vi sett så välfyllda diken och 

vattensamlingar på vägar och ängar. På flera ställen har inte 

diken och vägtrummor räckt till utan vägarna har svämmat 

över.  Vi har identifierat några platser där vi måste gräva upp 

och komplettera med nya eller fler vägtrummor. Detta gör vi 

när tjälen släppt och vägarna torkat upp något. Vi ber dock 

alla fastighetsägare med diken mot vägen att rensa upp löv, 

grenar och väggrus som försvårar avrinningen.  

Se till bryggorna efter vintern och reparera 

skador så att bryggorna blir säkra att beträda 

och förtöja vid. Glöm inte inspektera bojens 

lina eller kätting med sina schacklar. Kanske 

är det dags att byta till ny bojlina? 

Båtar som ligger upplagda på föreningens 

stränder skall vara sjösatta eller bortforslade 

senast 31 maj. 

Styrelsen önskar alla en fin vår. Glöm inte att 

”motionera” och notera datum för årsmöte och 

städdag! 


