
 

Nyhetsbrev Utveda september 2022 
Tiden går fort och hösten står redan utanför dörren. Här kommer en uppdatering på vad som har hänt i de 

olika områden sedan det förra nyhetsbrevet.  

Mark och sjö 
Vi har fått in granbarkborre i våra skogar. Vi kommer att inventera omfattningen och kontrollera hur vi 

kan skydda våra granar mot angrepp. Om ni ser drabbade träd kontakta styrelsen och hjälp oss med 

kartläggning.  

Vi har även hittat jättebalsamin på skogsstigen som går från vändplatsen från UHV 147 till huvudstigen. 

Jättebalsamin är en invasiv art med oerhört snabb spridning. Styrelsen har avlägsnat och förstört alla 

plantor vi hittat men även här ber vi att ni håller ögonen öppna och rapporterar om ni hittar flera plantor.  

Klippning av fotbollsplan, badplatsen vid lilla sjöns samt skogsstigen dit har skötts av en och samma familj 

under hela sommaren. Styrelsen vill skicka ett varmt tack till dem, och till alla andra medlemmar som har 

hjälpt föreningen med klippning av skogsstigarna.  

Väg och avlopp 
I år är det dags för slamtömning. Vi planerar att göra detta i samband med spolning av avloppsledningar 

samt spolning av borrhålen och vattenledningar för att minska framkörnings-avgiften för entreprenörer. 

Tid för detta kommer att meddelas när vi vet när det är dags. I samband med spolningen av avloppsnätet 

kommer vi även att ersätta en pump som har gått sönder.  

Vi har inte tagit beslut angående vägbommen och kommer att återkomma i frågan. 

Vatten 
Efter ett jobbigt juni har juli och augusti varit problemfria. Vi kan producera vatten för att matcha 

förbrukningen och vill tacka alla medlemmar som har sett till att spara på vattnet. Än så länge har vi tre av 

fyra borrhål i bruk men hoppas på att kunna koppla in borrhål tre inom kort.  

Spolning av vattenledningar behöver ordnas under hösten. Därför är det viktigt att alla stänger av sin 

ventil vid tomtgränsen varje gång ni lämnar Utveda för en längre tid. Vi kommer att informera när 

spolningen blir i god tid i förväg.  



Under städdagen kommer vi att inventera våra vintertappställen samt avstängningsventilerna och 

dokumentera vilka som behöver bytas ut. 

Allmänt 
Tyvärr råkade föreningen ut för skadegörelse natten mellan 9-10/7. Skadegörelsen är polisanmäld. Vi vill 

skicka ett varmt tack till medlemmarna som erbjöd sin hjälp för att sanera efter skadegörelsen.  

Höstens städdag kommer att ordnas lördagen 1/10. Vi samlas vid anslagstavlan klockan 10 och håller på 

tills 12 då föreningen bjuder på korv och dricka. Ta gärna med lite verktyg som sekatör, grensax och dylikt 

då vi bland annat kommer att röja sly längs våra diken.  

Vi behöver tvätta och olja in alla rastplatsborden. Det skulle vara bra om borden vid anslagstavlan kan 

behandlas någon vecka tidigare så att vi kan använda dem under städdagen. Kontakta gärna styrelsen om 

du kan hjälpa till med detta.  

Kontaktuppgifter till styrelsen 
Mejl: utveda@gmail.com 

Mobil: 070-77 12 718 

 Post: Utveda Samfällighet, Föreningspost, 760 21 Vätö. Det finns även en brevlåda till styrelsen vid 

anslagstavlan. 
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