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Kommunalt VA
- Ett läckage på vattenledningen utmed Höjdvägen identifierades efter tjällossningen
och har åtgärdats. Denna åtgärd gjorde att vattenförbrukningen per dygn har sjunkit
till en mer rimlig nivå.
- Konsekvensen i den kalkyl som vi gjorde innebär att den beräknade kostnaden för 
köpt vatten via Husby skulle minska från 2.200-2.500 kr/år till 1.600-1.800 kr/år.
Sammanvägt med de övriga skälen för och emot ändrar det ändå inte styrelsens 
rekommendation till årets stämma att avstå från alternativet med att ansluta till 
vatten via Husbys kommunala nät.
- Vi har också erfarit att för att kunna ändra vår gemensamhetsanläggning för vatten
måste enligt förvaltningslagen för samfälligheter en ny förrättning begäras från 
Lantmäteriet. Stämman kan alltså bara besluta om ifall man vill göra en sådan ansökan.

Vintervatten
- Den senaste vattenanalysen visade goda resultat, med de vanliga något höga värdena
för järn och mangan, men ändå tjänligt.

Sommarvatten
- Intaget av sommarvatten har nu ändrats för tredje gången. Den lösning som nu 
installerats på bryggan i båthamnen tror vi äntligen skall fungera tillfredsställande.

Fibernät
- Vi har inga direkta nyheter när det gäller fiberutbyggnad. 
Styrelsens budskap är att bolagen skall avtala med föreningen innan någon utbyggnad 
får ske och att de också är välkomna att informera boende på plats, t ex vid 
årsstämman.

Skogsavverkning / uppstädning
- Skäggesta AB har nu under 3 dagar samlat ihop det mesta av det ris som dragits 
ihop i högar och även det ris som låg någorlunda samlat i skogen. Det som nu är kvar i 
våra skogar är sådant ris som har körts på i samband med avverkningen (det anses 
som "förorenat" och kan inte användas som flis) samt det som ligger så utspritt i 
skogen att det inte är lönsamt att använda en skotare för att samla in. 
- Stora Enso har redan börjat flisa allt ris som nu samlats och inkomsten från detta 
kommer att betala åtminstone en del av kostnaden för den inhyrda skotaren.
- Riset från området bakom fastigheterna Ekebergsvägen 55-59 ner mot Tuna Hage 
och Tuna Larsgård kunde inte hämtas med skotaren då vägen dit inte är tillräckligt 
bred. Vi får lösa det separat. Som tidigare meddelats får man gärna hugga rent riset 
och gratis ta hand om grövre grenar som kan användas som ved.
- Vi uppmanar att när ni lämnar ris på "fotbollsplanen" så lägger ni nu upp det längs 
den vänstra sidan sett från infarten. Den blir inte lika sank som den högra. Börja lägg 
ris bortom de högar med sopsand som ligger där och sedan bortåt.



Men kom ihåg; ENDAST RENT RIS OCH GRENAR, inga jordiga stubbar och rötter 
eller byggvirke!!!

Vägar
- Som vi tidigare meddelat kommer MASAB att lägga ett nytt slitlager på våra 
belagda vägar i höst. Inför sommaren har vi beställt en s.k. "snabellagning" av de 
värsta potthålen.
- Våra vägrenar kommer att slås av efter midsommaren ( så alla hinner plocka sina 
blommor och lägga under kudden till midsommar enligt gammal sed)!
- Vi fick inte godkänt av myndigheterna att sänka hastigheten från 50 km/t i vårt 
område, men de såg positivt på om vi satte upp våra blå skyltar med 30 km som 
rekommendation. Följ detta råd! Man förlorar inte mycket tid och det ökar 
säkerheten, trivseln och minskar slitaget på vägarna. 
- Använd dessutom de mötesplatser som finns i stället för att köra ner i diket vid 
möte. Det är inte tufft att klara av att mötas på detta sätt, det visar bara att man 
inte förstår att vägkanten skadas när man styr utanför beläggningen!
- En sista förmaning; håll ut i vägbanan i kurvorna i stället för att slicka innerkanten! 
I kurvan vid anslagtavlan har vägbanan snart tryckts ner i diket av alla som håller för 
långt in. Vid nybeläggningen i höst kommer vi att placera ut stenar för att hindra att 
man kör för nära kanten där.

Nya fastighetsägare
- Flera fastigheter i området är under försäljning. Vi önskar de nya fastighetsägarna 
varmt välkomna till Tuna och hoppas att ni skall trivas här!
För mer info, glöm inte att då och då besöka vår hemsida:
http://www.tunasamfallighet.se
Där kan ni också kontakta oss för att uppdatera kontaktuppgifter. Vi är tacksamma 
om så många som möjligt anger en e-postadress.

Funktionärer:
- Vi måste alla hjälpas åt att ta hand om vårt område. Föreningens styrelse och övriga
funktionärer är därför viktiga. Kom med du också och bidra i detta arbete! Du 
behöver inte några speciella färdigheter, bara sunt förnuft, du behöver inte ens ha 
bott här någon längre tid. Som funktionär kommer du också snabbt in i verksamheten 
och lär känna området. Tanken är inte att styrelsen skall utföra allt jobb, utan 
samordna de tjänster som vi behöver.
Var inte blyg, anmäl ditt intresse till valberedningens ordf. Magnus Eriksson, tel 070-
535 00 64, 070-845 44 39.

Vi önskar alla medlemmar en Trevlig Midsommar och en Skön Sommar!
Styrelsen


