
 

Nyhetsbrev Utveda december 2022 
Vi börjar närma oss Julen och den tiden på året som det blir lite lugnare på vårt fina område. Vi vill 
önska alla medlemmar en härlig december samt vi vill uppdatera vad som händer i samfälligheten.   

Mark och sjö 
Vi fick observationer från medlemmar att det har kommit in granbarkborre. Vi har haft inspektion av 
skogen med Skogssällskapet och har hittat angripna områden både i samfällighetens och på kyrkans 
mark. Det är inte meningsfullt ur bekämpningssynpunkt att ta bort döda granar som tappat barken, 
granbarkborren har redan hunnit lämna dessa träd. Tar man ned träd som är under angrepp behöver 
barken omgående eldas upp. Det är viktigt att ny angripna träd avverkas och transporteras ut ur 
skogen så snart som möjligt, medan de fortfarande har det mesta av barken kvar.  
Skogssällskapet har avrått från användning av fällor då de kan locka till sig granbarkborren.  
 
För mer information hur ni skall handla om ni får angrepp på er egen tomt hänvisar vi till 
Skogssällskapet och Skogsstyrelsen.  
https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/amnen/granbarkborren.html 
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/bekampning-av-
granbarkborre/ 
 
Den stora rishögen är planerat att flisas och säljas någon gång under januari eller februari 2023.  
Styrelsen vill informera om att inte skapa några fler rishögar längs våra vägar samt återigen påminna 
om vikten av att endast lägga rent ris från ny fällda träd på högan för att vi ska kunna sälja riset. 
Detta med anledning av att man vid inspektion inför flisning i höstas funnit avfall som plank och 
smutsiga grenar. Om flisningen inte kan ske kan det i värsta fall leda till att vi inte kan sälja riset och 
föreningen får en stor kostnad av att transportera bort riset istället.  
 
 
Väg och avlopp 
Tyvärr har vår entreprenör inte hunnit med utgrävning av diken längs Utvedavägen sträckan mellan 
kyrkan och anslagstavlan. Tiden för dikesgrävningen är flyttad till våren och kommer att meddelas på 
hemsidan. 

Uppmärksammade medlemmar har påpekat att avloppsbrunnen i början av Utvedahamnväg, har 
blinkat rött. Pumpen är nu utbytt på denna men vi fortsätter att undersöka vad som är problem med 
dessa brunnar, och eventuellt avloppsbädden.  

https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/amnen/granbarkborren.html
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/bekampning-av-granbarkborre/
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/bekampning-av-granbarkborre/


Vatten 
Vi kommer troligen att spola våra vattenledningar i januari 2023. Mer info om detta kommer.  
 
Vi har fått klartecken på att kunna driftsätta brunn nummer 3, och det kommer troligen att ske till 
våren. övrigt så fortsätter skötsel och drift i pumphuset, vilket kan innebära kortare leveranstopp 
som troligtvis inte kommer att märkas.  
Allmänt 
Styrelsen vill tacka alla som dök upp på arbetsdagen i oktober, även fast vädrets makter inte var med 
oss.  

Vi har fått in synpunkter om arbetsdagen och kommer att ta till oss dessa inför planering av 
nästkommande arbetsdagar.  

Vi vill även rikta ett stort tack till de medlemmar som tvättade och oljade in borden och bänkarna då 
det inte gick att göra detta under arbetsdagen. 

Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstol har dömt emot och ogillat klandertalan mot stämman  
inlämnat i juni, dock är delar av domen överklagad till Hovrätten För detaljer hänvisar vi till mål nr 
4348-22. 

Styrelsen tar nu lite ledigt fram till början på januari 

Vi önskar alla medlemmar en riktigt trevlig Lucia samt en God jul och Gott nytt år 

Du kan kontakta styrelsen via mejl utveda@gmail.com, mobil 070-77 12 718 eller post Utveda 
Samfällighet, Föreningspost, 760 21 Vätö. Om du ringer, lämna gärna ett meddelande då vi inte kan 
svara direkt.  Det finns även en brevlåda till styrelsen vid anslagstavlan. 
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