
	  

Nyhetsbrev	  för	  Västra	  Älvsala	  Tomtägareförening	  november	  2017	  
	  
På	  städdagarna	  i	  oktober	  var	  20-‐25	  fastigheter	  representerade	  och	  alla	  jobbade	  med	  
stor	  energi	  och	  glatt	  humör	  –	  varmt	  tack	  för	  det!	  Arbetet	  i	  hamnen	  gick	  raskt	  och	  nu	  
ligger	  alla	  I-‐bryggans	  y-‐bommar	  på	  land	  och	  trasiga	  dito	  på	  R-‐bryggan	  är	  upptagna.	  
Annars	  låg	  fokus	  på	  genomförande	  av	  grönområdesplanen	  –	  längs	  Fagerdalavägen	  
ramlade	  aspar	  och	  granar	  som	  tändstickor	  och	  släpen	  med	  ris	  gick	  i	  skytteltrafik	  ner	  till	  
bålet	  på	  hamnplan.	  Tanken	  är	  att	  vår	  mark	  längs	  Fagerdalavägen	  ska	  bli	  en	  hassellund	  
med	  inslag	  av	  stora	  ekar	  och	  tallar.	  Vi	  kommer	  att	  ringbarka	  de	  återstående	  asparna	  och	  
ta	  ner	  resten	  av	  granarna	  nästa	  år.	  
	  
Höstregnen	  har	  fyllt	  på	  grundvattnet	  –	  vattenmagasinens	  fyllnadsgrad	  har	  ökat	  från	  14	  
%	  till	  45	  %	  och	  är	  nu	  nära	  det	  normala.	  Vi	  klarade	  tydligen	  sommarens	  vattenbrist	  utan	  
svårare	  konsekvenser	  –	  tack	  alla	  som	  hushållat	  med	  vattnet!	  
	  
Efter	  förslag	  från	  Sommarmötet	  har	  vi	  nu	  tecknat	  avtal	  för	  viltvård	  med	  ett	  jaktlag	  
hemmahörande	  i	  Älvsala	  Nya.	  I	  första	  hand	  kommer	  laget	  att	  försöka	  decimera	  
rådjursstammen	  (gudskelov	  har	  vi	  inga	  vildsvin	  här	  –	  ännu).	  Jakten	  kommer	  att	  
bedrivas	  med	  minimal	  störning	  för	  oss	  som	  bor	  här,	  på	  mornar	  och	  inte	  på	  kvällar	  och	  
helger.	  Läs	  mer	  i	  bifogade	  beskrivning.	  
	  
Efter	  höstens	  båtmotorstölder	  har	  Älvsala	  Nya	  (efter	  vårt	  önskemål)	  beslutat	  sätta	  en	  
bom	  vid	  Liljevägen	  på	  nerfarten	  till	  sin	  hamn.	  Själva	  överväger	  vi	  belysning	  på	  
hamnboden	  och	  på	  bryggorna.	  
	  
Vår	  nya	  hemsida,	  vatf.se,	  är	  nu	  uppe.	  Ännu	  saknas	  en	  del	  information,	  men	  vi	  fyller	  på	  	  
allt	  eftersom.	  Har	  du	  synpunkter,	  så	  hör	  gärna	  av	  dig!	  (Inloggning	  krävs	  bara	  till	  
medlemssidan,	  ange	  din	  mejladress	  som	  användare	  och	  två	  initialer	  plus	  
fastighetsnumret	  utan	  kolon	  som	  lösenord.)	  
	  
Med	  varma	  hälsningar	  från	  styrelsen	  i	  VÄTF	  
Johan	  Åkerblom,	  ordförande,	  johan.akerblom@telia.com,	  0733	  031	  888	  


