
Nyhetsbrev för Västra Älvsala Tomtägareförening november 2018

Storverket på hösten städdagar var altanbygget vid hamnboden. Lasse Öberg och Petra 
Flyborg anförde laget. ”Lasse Lyse” Isaksson konstaterar att allt görs perfekt och lämnar 
hamnplanen i riktning mot korv och sportdryck.

Arbetsgrupp för plan, väg och va

Styrelsen har beslutat inrätta en särskild grupp som ska arbeta med den nya 
detaljplanen samt utbyggnaden av vägar, vatten och avlopp. I gruppen ingår Per Flyborg 
(sammankallande), Gunilla Karlsson, Ove Colhag och Ronnie Johansson. 

Rådjursjakten är igång

Det jaktlag föreningen har avtal med jagar nu rådjur, tidiga mornar på vardagar.  Så här 
långt har tre djur fällts på våra och Älvsala Nyas marker. Mer information om jakten 
finns på vatf.se under Medlemmar, Dokument, ”Viltvård” 2017-11-06.

Varning för tjuvar

Nackapolisen varnar för tjuvar. Särskilt vad gäller båtar som tas hem till tomten 
(utombordsmotorer kan vara relativt lätta att tillgripa). I Värmdö kommun anmäldes 50 
brott de två första veckorna i november.



Plogning av snövallar

Föreningens vägentreprenör, Kenny Lidén, erbjuder sig att mot extra betalning ploga 
bort de snövallar som bildas vid tomtinfarterna när vägarna plogas. Intresserad? Ta 
kontakt med Kenny: kenny_liden@hotmail.com, 0733-97 64 60.

Brevlådor

Brevbärarna har tämligen svårt att hitta rätt bland vårt virrvarr av brevlådor. Inte nog 
med att de sitter i oordning, många saknar dessutom både namn och adress. Så tyvärr 
händer det att viktig post hamnar fel. Därför kommer vi att styra upp eländet på 
städdagarna i vår. Mer info kommer om detta. Till dess: Ange gärna namn och adress på 
lådan – de gamla postlådenumren gäller inte längre.

Ny ordförande

Eftersom jag inte längre orkar ratta ordförandeskapet i VÄTF (min cancer och de tuffa 
behandlingarna tar ut sin rätt) så har styrelsen beslutat utse Rose-Marie Blom 
(rmblomblom@gmail.com) till tf ordförande fram till nästa medlemsmöte, då ny 
ordinarie ordförande kan väljas. 

Med varma hälsningar från styrelsen i VÄTF

Johan Åkerblom
johan.akerblom@telia.com
0733 031 888
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