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Stöld och inbrott 

Brevlådor 
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Hösten kom med regn i överflöd. Diken och dräneringsrör sattes på prov och 

översvämningar sågs på flera platser. Trots regnet så säger SMHI att 

grundvattnet fortfarande är mycket under det normala hos oss! Tydligen så är 

det vinterns nederbörd som mest bidrar till grundvattnet. Svampsäsongen 

kom igång till slut, till glädje för alla mykologer och särskilt Karl-Johansvamp 

och stolt fjällskivling har plockats på vår gemensamma mark.  

Av rönnbären att döma får vi en kall vinter men det känns ju inte så efter flera 

mycket milda och snöfattiga vintrar. Vi får se hur vintern blir! 

Här följer litet information om  vad som hänt eller är aktuellt på Didriksdal/ 

Hässelmara. 

Tänk på att vägarna är mjuka efter höstens regn. Skador av tunga transporter och arbetsfordon har fått åtgärdas 

på fastighetsägarens bekostnad. Vänta helst med tunga transporter till det blivit ordentlig tjäle. Vi har nu låtit grusa 

vissa vägavsnitt och som tidigare ökar hållbarheten om de närboende kan underhålla vägen genom att vid behov 

kratta ut grus från mittsträngen till hjulspåren och fylla i potthål innan de blivit för djupa. Tyvärr plogades en del 

grus bort vid första snön. Vi har kantskurit delar av Roderskölds väg och diken och flera träd intill vägbanan 

kommer att tas ner. Några har fortfarande inte rensat sina diken, dikesrenar eller dräneringsrör utanför egna 

tomten.  Kratta upp löven och kör bort det som samlats i diket! 

Vägunderhåll 

Överfulla otömda brevlådor signalerar att 

fastigheten inte bebos eller ses till. Det 

kan inbjuda till inbrott. Se till att märka 

brevlådan med: Ingen reklam,  

eller be någon att regelbundet tömma 

den. Brevlådor som ständigt är otömda, 

omärkta eller trasiga kommer vi att ta 

bort. 

Vi har i höst fått kännedom om en båtstöld i Fårviken där båten sedan hittades 

utan sin motor och styrning. En fastighet på Roderskölds väg har haft 

inbrott och man blev av med kontanter och finare destillerade drycker! 

Fortsätt gärna att rapportera till styrelsen om stölder och annat som stör i vårt  

annars så fredliga område. 
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Många brygg- och båtägare besväras av de stora svallvågor som turbåten Strömma Kanal gör på sin färd genom 

Breviksundet. Det rycker och sliter i förtöjningarna och kanske har några bryggor och båtar skadats av svallen. Vi har 

nu tillsammans med 10 andra markägare, på båda sidor av farleden från Brevik till Djuröbron, skrivit till rederiet 

Strömma Turism & Sjöfart AB. Vi hävdar att svallen ger skador på bryggor, förtöjningar och stränder och ber rederiet 

att vidta åtgärder för att minska svallvågorna. Kan någon av er dokumentera skador av dessa svallvågor så kontakta 

styrelsen på info@didriksdal.se.  

Busshållplatser 

Trafikverket har meddelat att man vill utvidga våra busshållplatser och  

göra dem mer lättillgängliga för äldre och andra med rörelsehinder.  

Man inventerar nu behovet och återkommer med förslag om åtgärd 
och om vi behöver upplåta mer av vår mark för detta. 
 

Breviksundet är strömt även under isen. Var därför försiktig, 

åk aldrig ensam och var rätt utrustad om ni ger er ut på 

isen. Ett bra alternativ är att åka på Storsjön som ligger 

mellan Fridens tomtområde och Malma. Isen lägger sig 

tidigt där, har få svaga partier och flera trevliga obebyggda 

vikar, stränder och öar att stanna och rasta på. Med bilden 

av fin skridskois i blek vintersol på Storsjön önskar styrelsen 

God Jul 
& 

Gott Nytt År 


