Nyhetsbrev till medlemmar Tuna Samfällighet.
Fibernerläggning
Det är nu i princip färdiggrävt för fiber. Då mycket av arbetet skett i
vinter har den uppgrävda marken inte kunnat återställas.
Överrenskommelsen med projektansvariga på Netel och Vannesta är
att vi ska göra en besiktning efter att tjälen ordentligt gått ur
marken d.v.s. sannolikt fram i april.
Det som gäller enligt avtalet är följande:
"Ledningsägaren (Netel) ska i samråd med fastighetsägaren återställa mark
och berörda anläggningar efter arbetena med ledningen samt ersätta ev.
skador som inte kan åtgärdas.
Befintliga dräneringsledningar och dag- och spillvatttenledningar samt övriga
ledningar som berörs av ledningsarbetena ska återställas på ett sådant sätt att
ledningarnas funktion inte försämras."
Vi avvaktar således våren för besiktning och återställande.
När det gäller arbeten på era egna tomter ska ni själva ta kontakt
med Vannesta som är de som är ansvariga för detta. Även här gäller
att ni bör avvaktaatt tjälen gått ur marken. Utifrån tidigare
erfarenheter vet vi att "återställande" innebär att det ska vara
tillfredsställande, men man kan inte begära att det inte alls ska
märkas.
Vi får återkommamed kontaktuppgifter till Vannesta.

Skog och Flis
På olika håll har medlemmar i de olika områdena rensat och gallrat.
Som alltid ska ris, grenar och mindre stammar läggas på gamla
fotbollsplan.
På den gamla ”fotbollsplanen” mitt emot Ekebergsvägen 52 kan alla lämna ris
för flisning. Riset läggs längs den högra sidan sett från vägen och får endast
bestå av rent ris och grenar upp till 40 cm diameter. Inget förorenat ris, stubbar
och rötter och inga byggrester etc.! Försök att lasta riset på höjden så gott det
går. Obs då vi slarvat med detta har vi nu senast fått sämre ersättning.
Ovanför båthamnen samt vid stora badet har viss avverkning,
gallring av vår skog skett, men framför allt har det skett större
avverkning på 2 tomter längs Haguddsvägen. Det innebär att det nu fram till

nästa vinter kommer att ligga 2 större högar med ris, dels längs Haguddsvägen
dels vid vägen ner mot stora badet.
Samtidigt har det inneburit att vi fått ett oerhört öppet panorama
över Mälaren vid stora badet.
Under hösten skedde även på uppdrag av styrelsen gallring av skogspartier
vid korsningen Ekebergsvägen/Harvägen samt korsningen Tunaborgsvägen /
Båtvägen.
Dessa avverkningar, gallringar innebär att det ligger en del ris kvar
på våra allmänningar. Dessa får ligga kvar om inte de boende i
dessa områden själva tar hand om det.
Se även vår hemsida www.tuna samfallighet.se
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