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Information från Hasseludden–Lövberga–Skarpnäs Fastighetsägareförening U P A

Vår, valborg och vatten!
Då var det dags för nr 1 /2009. Vi fortsätter
att intervjua medlemmar i föreningen och
denna gång är det ”Karin på ön” som
berättar om hur det är att bo på ön i
Myrsjön. Det handlar förstås en del om
vatten liksom Stefan Fribergs beskrivning
av ”vattnets väg”. För oss som bor i området
är närheten till vattnet, både hav och sjöar,
ett stort plus. Vi kan bada och åka skridskor eller bara njuta av vattnets skönhet.
Visst är det speciellt att tillhöra en förening
som äger en sjötomt som ger sådana
möjligheter.
För vissa av våra medlemmar är vatten inte
enbart positivt. Flera har för mycket vatten
på sina tomter. På föreningens tomt har vi
också för stora vattensamlingar på en del

ytor. Vi arbetar med att få detta åtgärdat.
Som du ser här intill är det snart årsmöte.
Vi i styrelsen vill verkligen träffa er som bor
i området och hoppas på att alla ni som
brukar delta deltar men också att det
kommer några nya! Om du inte kan
komma på årsmötet hoppas jag att du kan
komma på någon av våra andra aktiviteter.
Valborg eller röjardag kanske? Apropå
röjardag hoppas jag du har nytta av vår
egen trädgårdsmästares tips för din
trädgård.
Så lycka till med vårens trädgårdsarbete!
Hälsar
Ann-Katrin R Persson
Ordförande HLS

VÄRT ATT VETA – Hasselbladets nya serie, av Stefan Friberg

Vattnets väg från
Orminge till havet
Likt en trappa i flera etage, det är
regnvattnets väg från centrala Orminge
ned till havet vid Lövberga.
När det regnar vid centrum, leds vattnet
genom rörsystem till den lilla vattenspegel
som kallas Sarvträsk, vackert belägen invid
Ormingehus. Mycket skräp såsom gummirester, oljor, bromsbeläggrester och annat
följer med från alla perkeringsytor och
vägar och sedimenteras på botten. Vid
Sarvträsk utlopp mot Korset, fungerar
bottenvegetationen och förtätad vass som ett
naturens filter, en aktiv våtmark har med
tiden bildats, så att nästa reningsetapp,
Myrsjön, inte behöver ta emot så mycket.
Myrsjön var från början bara en grund myr,
kallad ”Fruns Myra ”. På 1700-talet anlades
med stor möda en fördämning, nuvarande
Hasseluddsvägen och på så sätt skapades en
vattenreservoar, med avsikt att förse en
framtida kvarn i Lövberga med vattenkraft.
Myrsjöns utflöde sker genom en stundtals
djup ravin utmed Hasseluddsvägen ner mot
Kvarnsjön, nästa etapp i vattnets färd.

Kvarnsjön är också konstruerad. En kort
sträcka av Kvarnsjövägen utgör den vall
som håller tillbaka vattnet. Nedanför
Kvarnsjöns utlopp blir vattnet till en strid
fors, för att sedan åter flyta stilla en bit,
och samlas i en tunnel.
På den tiden drev vattnet med stor kraft
den kvarn som anlades alldeles vid
strandkanten. Idag kan bara ett imponerande vattenfall beskådas, för kvarnen
brann ner helt för hundra år sedan,
antänd av gnistor från en Waxholmsbåt
som angjort ångbåtsbryggan. Kvarnen fick
för övrigt en lika dålig start. Invigningen
skedde i närvaro av prästen från Boo
Kapell med hustru.
När maskineriet kördes igång, bar det sig
inte bättre än att prästfruns cape fastnade
i kugghjulenoch hon klämdes till döds.
Prästen besökte aldrig mer norra Boo
enligt bygdens sägen.
Nästa gång:
Iskällarbacken, isblockens hemvist

Medlemsaktiviteter
på gång:
ÅRSMÖTE 22 april, kl 19.
Vi har inte spikat programmet för den
aktivitet vi har innan själva årsmötet men
klart är att vi ses onsdag 22 april, kl 19.
Kallelse kommer som vanligt mellan fyra
och två veckor innan mötet enligt
stadgarna. Vi hoppas att många kommer!
Läser du det här och inte är medlem, kom
ändå och bli medlem på plats. Årsmötet är
det tillfälle vi har att mötas och diskutera
viktiga frågor och vi som är
förtroendevalda blir både klokare och
starkare av att möta många medlemmar.
Förra året gjorde vi en lista på
aktiviteter som styrelsen
skulle arbeta med under
året. På årsmötet kommer
vi att berätta hur långt vi
hunnit. Årsmötet tillsatte
också en arbetsgrupp
som ska ta fram
förslag på vad som
ska göras åt dansbanetaket på friluftsplatsen. Välkommen!
VALBORG
Till våra traditioner hör Valborgsfirandet.
Vi planerar för brasa, kaffe, korv och
lotter. Och förstås barnkören som sjunger
så fint. Vi sätter upp affischer med tider
när vi närmar oss den 30 april.
MEDLEMSTRYCK PÅ RÖJARDAG
Flera medlemmar har uppmärksammat
oss på att kommunen röjt så fint runt
Hasseluddsvägen och att det nu är dags
att vi gör något åt föreningens gemensamma mark på friluftsplatsen. En gång per
år brukar vi ha en städdag och i år
hoppas vi att extra många kan delta så vi
kan röja lika fint som runt om förutom att
göra den årliga upprustningen och
tillsnyggningen. Lars-Åke Furunäs och
Stefan Friberg är ansvariga för Röjardagen lördagen den 9 maj. Kontakta dem
och tala om att du kan delta. Allehanda,
för ändamålet lämpliga, verktyg, apparater och maskiner är också ett välkommet
bidrag. Du hittar Lars-Åkes och Stefans
kontaktuppgifter på baksidan av Hasselbladet.

Tips från
trädgårdsmästarn

”Välkommen
till paradiset!”

Det är vår egen trädgårdsmästare
Kristina Gyllström som står för tipsen.
Kristina svarar dessutom gärna på frågor
på: kristina.gyllstrom@hotmail.com
I detta blad ger Kristina två goda råd till
oss trädgårdsägare.
STÄDA LAGOM!
Städa först när trädgården vaknat ordentligt! Fjolårets vissna
växtdelar ger ett
värmade skydd åt nya
skott som skjuter upp ur
jorden. När växterna på
allvar börjar skjuta nya skott
är det städdags. Ryck inte bort
perennernas torra fjolårsstjälkar.
Klipp istället ner de vissna delarna
strax ovanför de nya skotten. Spara tid –
klipp sönder fjolårsresterna i mindre bitar
på plats, låt dem ligga kvar och blanda
dem med kompostjord eller stallgödsel för
att tillföra jorden mer organiskt material.
SKYDDA MOT STARK VÅRSOL
När vårsolen ligger på och tjälen fortfarande är kvar är det viktigt att skydda
ömtåliga vintergröna barr- och bladväxter med skuggväv så att de inte drabbas av
tjältorka. Den kan drabba vintergröna
växter när den starka vårsolen sätter fart
på fotosyntesen, eftersom mycket vatten
då avdunstar från växten samtidigt som
rötterna inte kan suga vatten ur den
frusna jorden. Delar av växten kan torka
och vissna, i värsta fall kan hela växten dö.

Medlemsförmåner!
Som medlem har du förstås rätt att delta i
föreningens verksamhet, få information
och delta i olika diskussioner. Du kan
påverka din närmiljö och kanske känna
större tillhörighet.
Föreningen har medlemsrabatter
enligt följande:
 Gjeaf_]Lj:q__ )(!
 Lmj]pjj )(!
 Kc]hhYj`gde]f@gl]ddCgf^]j]fk
 )(heYl^jfdY[Yjl]e]fqf!
 J]klYmjYf_Cmee]dZ]j_]l )(!
 Mfa`ge]kaCmee]dZ]j_]l )-!
(kapitalvaror för kök)

Vi frågar ut: Carin Engdahl
Boende: Korsholmen i Myrsjön
Som enda hushåll på Korsholmen
njuter Carin av lugnet vid Myrsjön.
Carin har inte bara en alldeles egen ö,
utan även ett populärt Bed & Breakfast
på somrarna. Välkommen till
paradiset!
Varför flyttade du just hit?
– Vi letade hus över hela Stockholm för ca
25 år sen och hade sett det mesta, men det
här stället blev vi verkligen förälskade i.
Huset var ett ruckel, ett renoveringsobjekt
hecdYjkhjcMf\]jj]f`Yj\]l
renoverats på alla tänkbara sätt. I början
fällde vi 28 träd!
Hur gammalt är huset?
ÇMjkhjmf_da_Y`mk]lZq__\]kaeall]fYn
1800-talet och sedan gjordes en tillbyggnad
på 1950-talet.
Du tar dig till ön genom att gå på en
lång spång?
– Ja, men när vattnet började stå högre i
Myrsjön fick man tidvis gå med gummistövlar över, och översvämning var inte
ovanligt. Nu finns en nybyggd högre spång
som underlättar. Att det är krångligt att

släpa hit mat, byggvaror, mm, är samma
situation året runt.
Hur påverkas du av vattennivån i sjön?
Det blir väldigt sank mark här, så man
kan bara utnyttja 2/3 av öns mark. När
isen fryser på vintern blir det närmare att
gå till grannarna!
Det har skrivits om dig...?
– Ja, t ex har Sköna Hem gjort
inredningsrepotage här. Modetidningar
har haft plåtningar här på ön, bl a i en
gammal bykstuga nere vid stranden.
Vad betyder HLS arbete för dig?
– Jag tycker det är trevligt med
midsommarfirandet och kräftskivorna
som brukar anordnas. Styrelsen gör ett
bra jobb och de brukar låta skolbarn
använda friluftsplatsen. Jag brukar ha
med mina barnbarn på aktiviteter där.
Vilka pärlor finns i området?
– Husen nere vid Hasseluddens brygga är
fina. Och så är det nära till utflyktsmål
som Nyckelviken, Velamsund och
Svindersvik.
Vad är bäst med att bo här?
– Det är lugnt och vackert, men ändå nära
in till stan.

Vill du påverka din närmiljö och vad som
händer på bygden? Bli medlem i HLS!
Betala in 100 kronor på PG 25 42 43-9 och uppge namn och adress.

Kontaktuppgifter HLS Styrelse
Ann-Katrin Runnemo Persson, ordförande Skördevägen 5, 132 39 Saltsjö-Boo
ann-katrin@anncat.se | 08-715 75 71

Fredrik Dierks, kassör Nygärdesvägen 28, 131 132 39 Saltsjö-Boo
fredrik.dierks@nordea.se | 08-715 59 26
Stefan Friberg, styrelseveteran och friluftsplatsansvarig
Hasseluddsvägen 132, 132 39 Saltsjö-Boo | info@wostman.se | 08-715 57 02

Lars-Åke Furunäs, orginaldokumentsansvarig m.m.
Sidovägen 3 132 39 Saltsjö-Boo | larsfurunas@hotmail.com | 08-747 09 39

Kristina Gyllström, ledamot Hasseluddsvägen 128A, 132 39 Saltsjö-Boo

Strömmätare & kompostkvarn

kristina.gyllstrom@hotmail.com | 08-715 17 11

Föreningen har en strömmätare för
utlåning och den finns hos Lars-Erik
Brandt (tel 715 53 56) samt en kompostkvarn hos Signe Lindblad (tel 715 25 50).

Anna Hallgren, suppleant Huldrevägen 11, 132 39 Saltsjö-Boo
anna_hallgren@telia.se | 08-715 55 26
Jan-Olof Lindroos, suppleant Månskensvägen 65, 132 39 Saltsjö-Boo
jan-olof.lindroos@bravida.se, jolindroo@hotmail.com | 08-570 219 98

