
Helgläsning för oss i Tuna samfällighet 
från styrelsen.

När julefriden sänkt sig över oss har ni här möjlighet att läsa senaste nytt från styrelsen, 
förhoppningsvis som det samtidigt vilar ett vitt täcke över marken och det är 4-6 grader kallt.
Att det börjar med kyla som nu är helt rätt, då hinner tjälen gå ner i marken och inte minst 
fästingar och blodiglar hinner minimeras innan de skyddas av snön.

Först och främst vill vi framföra vår glädje över att vara styrelse för en förening med så bra 
stämning. Vi hör aldrig gnäll, men väl konstruktiva förslag och idéer. Många har under året 
ställt upp och hjälpt till när det behövts.

Vid ett välbesökt årsmöte med bra stämning och konstruktiva förslag beslöt vi bl.a. att på 
försök dela upp samfälligheten i 10 mindre områden, där de boende själva får ansvara för 
skötseln av allmänningar. Resultatet av det har varit över förväntan positivt. Vissa områden 
har gjort oerhörda insatser på att röja, städa upp och göra fint i sitt närområde, andra har 
ännu inte hunnit lika långt. Samtidigt har det inte minst inneburit ökade sociala kontakter i 
närområdena med inslag av kafferep och korvgrillning.
Hur ni fortsätter detta arbete bestämmer ni själva men vi kommer med förslag till våren för 
de som behöver inspiration.
Några enstaka medlemmar tycker att de hamnat snett i områdesindelningen. Det ska vi 
ändra och under tiden är det inget som hindrar att ni själva byter "lag".

Styrelsen har även bekostat extern röjning av 2 partier,  dels i hörnet av 
Ekebergsvägen/Harvägen samt i hörnet Båtvägen/Tunaborgsvägen.
Vi har även beslutat att låta ta fram en skogsskötselplan för våra allmänningar.

Under vintern kommer Mellanskog AB i samband med avverkning på tomter längs 
Haguddsvägen att även göra viss avverkning av våra allmänningar längs Haguddsvägen, vilket
förankrats med de boende. Det innebär att under vintern kommer vi att ha timmerupplag 
där samt till nästa vinter ha ett upplag ner mot stora badet för flisning.

"Peppar peppar salt" - vårt vattenverk har fungerat bra hittills och vattenanalyserna visar 
mycket bra värden. Tack Bengt!

Det som vi alla lagt märke till är naturligtvis nedläggning av fiber på vårt område. Det är 
något som styrelsen bevakar, för att försäkra oss om att vägar och mark återställs i bra skick. 
P.g.a. vintern ligger arbetet nu nere till i vår varför det är och ser halvfärdigt ut.
Samtidigt har vattenfall på en kortare sträcka lagt ner kabel i marken längs Ekebergsvägen.



På förslag vid årsmötet följer vi nu fortlöpande kostnaderna tydligare uppdelat på 
gemensamhetsanläggning 1 (vägar) samt gemensamhetsanläggning 2 ( vatten och övrigt).

Från styrelsen har Suzanne Hadler deltagit i utbildning Civil  Insats Person (CIP) i närområdet.
Hon har i det sammanhanget påtalat för räddningstjänst om felhänvisning till Haguddsvägen 
på GPS. De har noterat men styrelsen arbetar vidare med den frågan. Nu åker en del med 
GPS på gammal traktorväg från översta delen av Ekebergsvägen.
Se rapport, - CIP på följande sida!

På Ekebergsvägen 46 planeras rivning och nybyggnation av hus. De närboende bör ha 
informerats av kommunen om dessa planer.

Och så har vi fått 2 nya medlemmar
Familjen Nekelius på Roparuddsvägen 13
Familjen Fransson/Johansen på Borgvägen 5 (f.o.m. 5/1-18)

Sist men inte minst önskar styrelsen er alla en lugn och bra Jul samt ett Friskt Nytt År
och har ni tankar, funderingar är ni välkomna att höra av er.

Styrelsen Tuna samfällighet



Räddningstjänsten vill utbilda Selaöbor
Boende på Selaön och Ringsö kan få en gratis utbildning i att rädda liv och släcka bränder. Det meddelar 
räddningstjänsten i Strängnäs som nu söker civila 

På söndagseftermiddagen 19/11 inleddes räddningstjänstens utbildning av civila insatspersoner, CIP. 
Syftet är att underlätta för räddningsinsatser runt omkring i Stallarholmen och på Selaön.
Nu är den första utbildningen i gång. 17 personer samlades vid brandstationen i Strängnäs på söndagen, 
en uppslutning som utbildningsledaren Frank Granath var mycket nöjd med.

— Så här mycket folk hade ingen av oss räknat med, säger han och tillägger att han hoppas att intresset 
sprider sig så att ännu fler hakar på.

Förutom hjärt- och lungräddning och första hjälpen, handlade söndagens möte om hur man beter sig på 
en olycksplats och vilka lagar och regler som gäller.

Gruppen ska träffas vid minst ett tillfälle till dvs. 3/12. 
Därefter registreras deltagarna som CIP av Brandskyddsföreningen, som också förser dem med särskilda 
CIP-västar samt varsin brandskyddsväska.

Är du intresserad så kommer fler tillfällen att finnas!
Det spelar ingen roll vilken ordning du går dom två delkurserna.
Nästa tillfälle för del 2 är 17/12

Tanken är att de vid olyckstillfällen ska få sms och snabbt kunna rycka ut för att göra en första insats, i 
väntan på att räddningstjänsten kommer till platsen som kan ta uppemot 20–30 min beroende var på ön 
man befinner sig.

Exempel på saker som CIP kan göra:

Komma först till platsen och ge mer information om läget till den räddningsstyrka som är på väg. 

Påbörja första hjälpen och hjärt- och lungräddning. 

Utföra enklare släckningsarbete vid en brand.

Hjälpa räddningstjänsten att hitta rätt plats. 

Trösta och stötta människor som behöver det. 


	Räddningstjänsten vill utbilda Selaöbor
	Är du intresserad så kommer fler tillfällen att finnas! Det spelar ingen roll vilken ordning du går dom två delkurserna. Nästa tillfälle för del 2 är 17/12
	Exempel på saker som CIP kan göra:


