
Enviksbladet 2005
Enviksbladet innehåller information som berör oss alla sänds till alla medlemmar inför sommaren. 

Har du frågor? Tveka inte att kontakta någon ansvarig. De olika ansvarsområdena finns på sid. 2, 3 och 5.

Öppet Hus
Lördagen den 13 augusti har vi Öppet Hus i centrumanläggningen mellan kl  10–14.

Föreningen bjuder på korv, läsk, kaffe och bullar. Tipsrunda kommer att hållas i vanligt ordning.

OBS! Familje- och städdag för området lördagen den 10 september 2005 kl 10.00. 
Kallelse kommer att sättas upp på särskild skylt vid varje infart till området.

Reservera redan nu denna dag !!!

Du som av någon anledning inte kan deltaga,
men ändå vill göra en arbetsinsats, kontakta ditt kvartersombud !

Informationsblad juni 2005

Envikens Samfällighetsförening
Honungsvägen

760 10 Bergshamra

Föreningens hemsida: www.enviken.net

Årstämman avtackar den
avgående kassören Olof Malm
för ett 25-årigt arbete inom sam-
fälligheten.

Foton:
Olof Malm

Årsstämman 2005



Telefonnummer
för information eller felanmälan

Föreningens  hemsida www.enviken.net

Medlemsregister, medlemsavgifter Lillemor Nordlund 0176-26 08 27, 070- 209 39 33
lillemor.nordlund@enviken.net

Centrumanläggningen, strandbad, Tomas Arenhammar 073-919 61 08
brygga, lekplats, skogs/grönområden tomas.arenhammar@enviken.net

Raymond Blanck 0176-26 10 30

Uthyrning av lokalen Ulla Blanck 0176-26 10 30, 070-359 37 09
ray.ulla@swipnet.se

Vattensystemet Jimmy Skytt 0176-26 10 58, arb. 0176-77507, 070-359 37 91
jimmy.skytt@enviken.net

Raymond Blanck 0176-26 10 30

Infiltrationsbäddar Christer Welander 0709-35 62 58
christer.welander@enviken.net

Roy Lindström 0176-26 08 06, 0708-45 45 72

Vägar och stigar Raymond Blanck 0176-26 10 30, 070-567 65 99
raymond.blanck@enviken.net

Jimmy Skytt 0176-26 10 58

Grannsamverkan Thomas Johansson 070-346 81 89
thomas.johansson@enviken.net

Christer Welander 0709-35 62 58

Valberedning, sammankallande Ingalill Blessered 0176-26 07 45
Skymningsstigen 10

Gun Östlund 08-89 61 24
Sunnanvindsvägen 5

Kerstin Mc Donald 0176-26 11 71
Stickvägen 8

Medlemsrevisor Folke Lundberg 08-85 31 65

Ansvarig hemsidan Monika Ravander monika.ravander@enviken.net
070-721 67 80

Tennisbanan Nils Jansson  0176-26 10 89, 08-89 72 03
nils.jansson@enviken.net

Boulebanan Olof Malm 0176-26 03 72, 070- 205 26 51
olof.malm@enviken.net

Envikens Båtklubb, fristående klubb Jan Nilsson båtplatser: 0176-26 06 75, 070-825 51 36

Om det inte är akut, ring ej för tidigt på morgonen eller sent kvällen.
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Styrelsen för 2005
Bill Hökander, Gryningsvägen 8 Ordförande, ansvarig för administration och information
tfn 0176-26 05 73, 0176-178 73
bill.hokander@enviken.net

Roy Lindström, Skymningsstigen 2 Sekreterare, vice ordförande, administration information
tfn 0176-26 08 06
roy.lindstrom@enviken.net

Lillemor Nordlund, Ridvägen 14 Kassör, medlemsregistret
tfn 0176-26 08 27
lillemor.nordlund@enviken.net

Tomas Arenhammar, Myrvägen 3 Ledamot, ansvarig för ga:1 centrumanläggning,
tfn 073-919 61 08 strandbad, brygga och lekplats, skogs- och ängsmarker
tomas.arenhammar@enviken.net

Jimmy Skytt, Getingvägen 4 Ledamot, ansvarig för ga:2 vattenförsörjning
tfn 0176-26 10 58 
jimmy.skytt@enviken.net

Christer Welander, Västanvindsvägen 15 Ledarmot ansvarig för ga:3 tio infiltrationsbäddar
tfn 0709- 35 62 58
christer.welander@enviken.net

Raymond Blanck, Ponnystigen 11 Ledamot, ansvarig för ga:4 vägar och stigar
tfn 0176-26 10 30
raymond.blanck@enviken.net

Monika Ravander, Getingvägen 18 Suppleant, administration, information och hemsidan
tfn 070-721 67 80
monika.ravander@enviken.net

Thomas Johansson, Änglamarkstigen 9 Suppleant, grannsamverkan
tfn 070-346 81 89
thomas.johansson@enviken.net

Administration och information
För föreningens administration och information svarar Bill Hökander,  Roy Lindström och Monika Ravander.

I vårt  arbete ingår bl a framtagande av Enviksbladet, skötsel av hemsidan, öppet hus, budgetarbetet
av föreningens gemensamma administrativa kostnader och kallelse till föreningsstämman. 

Hemsidans webadress:
www.enviken.net
Hemsidan sköts av Monika Ravander.

Nya hemsidan har varit igång i ett
år och tanken är att vi på dessa sidor
skall kunna lämna information om
vad som händer i vårt området. För
att kunna göra det behöver vi hjälp
bland annat från våra medlemmar.

Kanske har ni sett något som inte verkar som det ska, okända människor och bilar som rör sig i områ-
det. Om någon anordnar aktiviteter för medlemmarna vill jag gärna få information om detta så det kan
läggas ut på vår hemsida. Sidan är även öppen för dig som vill sälja eller köpa något. Har du några för-
slag så hör av dig. För att vi ska föra in ett inlägg får du ha signatur på sidan men vi måste veta vem du
är, namn och telefonnummer är ett måste. Vi kommer inte att föra in några personangrepp.

Hemsidan har under förra året haft 1466 st antal besökare. I år (t.o.m april) har hemstidan hittills haft
1533 besökare. Mejla till webmaster@enviken.net
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Grannsamverkan
Ansvarig är Thomas Johansson, med Christer Welander som medhjälpare.

Thomas Johansson heter jag och har haft äran att bli invald i styrelsen som
ansvarig för grannsamverkan. Christer Welander är kvar som medhjälpare.
Jag är sedan drygt två år bofast i området och kommer närmast ifrån Åkers-
berga. Jag tycker att det är lite förmätet att så här i början avge någon form
av programförklaring men jag vill samtidigt säga att jag vurmar mycket för
hur det ser ut i vårt område och hur vi har det med säkerheten. Jag kommer
att arbeta för att vi skall ha det fint omkring oss och att vi tillsammans kan
arbeta mot skadegörelse och inbrott.
Då jag är ny på min befattning ser jag fram emot att kvartersombud och övri-
ga efterhand “lär upp” mig så att jag kan verka för vår gemensamma trevnad.

Bevakning genom Securitas blev lyckad förra året. Ett nytt avtal för i år har tecknats, och vi hoppas
även på ett positivt resultat även detta år. Viktigt är att alla medlemmar är uppmärksamma på obekan-
ta bilar och personer som stryker runt i området. Anteckna och ta kontakt med ditt kvartersombud
vid misstanke eller upptäckt av något brottsligt. Vi hoppas alla på en lugn, lång och trevlig sommar.

Ekonomi
Ansvarig är Lillemor Nordlund.
Föreningens ekonomi är god. Totalt uppgår fonderna till drygt 1.801.00 kr
och räntan för 2004 blev cirka 98 000kr, varav Ga:3 med 10 st infiltrationsan-
läggningar andel är cirka hälften.

Medlemsavgifterna skickas ut slutet av maj med betalningsdag den 30 juni.  
Avgifterna för i år är: Ga:1 760:- ,Ga:2 560:- och 420:-, Ga:3 600:-, 
Ga:4 500:- och 250:-. I år använder vi bara bankgiro OCR. 
Har Du svårt att betala med bankgiro kontakta mig per telefon eller mail.
Kom ihåg att ange det avi- och medlemsnummer som står på fakturan.

Har du flytta eller sålt, så meddela detta till kassören.
Skriftligt eller e-mail: lillemor.nordlund@enviken.net

Om Du fått detta blad och ej har fastigheten kvar, meddela ny ägare och adress.
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Thomas Johansson Foto: Eget

Lillemor Nordlund Foto: Eget

RESPEKTERA BEVATTNINGSFÖRBUDET MED SLANG ELLER
SLANGSPRIDARE! GÄLLER HELA OMRÅDET DYGNET RUNT
Ni som har en egen borrad brunn inom området, hjälp till att hålla ned vattenförbrukningen.

Tänk på att vi tar vattnet ur samma grundvattenkälla.

Tips! Du kan samla regnvatten i tunna.
Ett normalt tak på ca. 100 m2 kan ge 500 liter

av ett litet sommarregn på 5 mm.

Samfälligheten har köpt in några vattenavstängningsnycklar.
Dessa kan beställas för inköpspriset, av sekreteraren Roy Lindström, tel: 0176-26 08 06.
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Grannsamverkans kvartersombud
Från styrelsen:

Ansvarig Thomas Johansson   Änglamarkstigen 9         760 10 Bergshamra 
Tel: 070-346 81 89 E-post: thomas.johansson@enviken.net

Medhjälpare Christer Welander   Västanvindsvägen 15     760 10 Bergshamra
Tel: 0709-35 62 58  E-post: christer.welander@enviken.net

Ombuden:

Kvarter 1 Ulla Blanck         Ponnystigen 11         760 10 Bergshamra   
Tel: 0176-26 10 30, 070-567 65 99   E-post: ray.ulla@swipnet.se

Kvarter 2a Anna-Lena Arenhammar    Myrvägen 4         760 10 Bergshamra                             
Tel: 0176-26 12 81

Kvarter 2b Arne Blessered     Skymningsstigen 10      760 10 Bergshamra       
Tel: 0176-26 07 45

Kvarter 3a Kenneth Wiman       Bivägen 1                          760 10 Bergshamra 
Tel: 0176-26 12 62                 E-post: kenneth.wiman@telia.com

Kvarter 3b Stanley Rosengren   Solrundan 4            760 10 Bergshamra
Tel: 0176-26 06 15, 08-85 92 25, 0704-45 90 93     E-post: bi.rosengren@telia.com

Kvarter 4 Kent Nyqvist       Sommarnattsstigen 1    760 10  Bergshamra                                
Tel: 0176-26 03 78   070-412 37 68

Kvarter 5 Ulf Svanlund        Änglamarksstigen 11    760 10 Bergshamra                                 
Tel: 0176-26 08 83                E-post: ulfsvanlund@swipnet.se

Kvarter 7 Birgitta Lidgren    Västanvindsvägen 14 760 10 Bergshamra
Tel: 0176-26 03 42   070-869 49 84

Kvarter 9 Håkan Österman      Mastvägen 4            760 10  Bergshamra                                
Tel: 0176-26 15 57, 0703-10 02 17  E-post: bergshamra.mek@telia.com

Kvarter 11 Rainer Granfors     Ringdansvägen 37       760 10  Bergshamra                               
Tel: 0176-26 07 30, 08-656 70 66

Vilket kvarter Du tillhör framgår av kartan på sista sidan.



Ga:1
Centrumanläggning, strandbad, bryggan och lekplatsen

Ansvarig är Tomas Arenhammar, med Raymond Blanck som medhjälpare.
Centrumanläggningen inrymmer förutom 2 pooler
och tennisbana, en samlingslokal med kök, inkl.
mikrovågsugn, diskmaskin, kyl och frys. Det finns glas
och porslin för 50 personer. Lokalen uthyres till med-
lemmar i Esf för personligt bruk. Lokalen är ej avsedd
för utomstående möten och sammankomster.

Medlemmar, använd vår fina lokal till av
årsstämman beslutad sänkt hyreskostnad!
Kostnaden är nu 300 kr för medlemmar tillhörande ga:1
och 500 kr för övriga medlemmar.

För klubb- och föreningssammankomster öppna för alla medlemmar 10 kr pr/deltagare och tillfäl-
le. Max 300 kr pr/tillfälle Depositionsavgiften är 1000 kr. Du har tillgång till lokalen fr. kl 12.00
och den skall vara städad och utrymd nästa dag kl 12.00. Tyvärr kan vi ej tillåta övernattning..

Bokning sker hos Ulla Blanck! Telefon 0176-26 10 30, 070-35 93709
Poolen kommer att vara öppen från lördagen den 11 juni fram till och med söndagen den 21
augusti, mellan kl 08.00 och 21.00. OBS! Grindar och toaletter låses kl 21.00. Securitas är vidtalad
och kommer att åka upp till anläggningen för bevakning. Poolen drivs med sjövatten och håller en
temperatur på 20-22 grader. Badvakt finns ej, så du badar på egen risk.

Anläggningen är privat och öppen för fastighetsägare med familj och gäster inom vårt område. I år
kommer poolanläggningen att skötas av Tomas Arenhammar.

Öppet hus - lördagen den 13 augusti, kl 10 – 14
Plats: Centrumanläggningen

Ta vara på möjligheten att bidraga till områdets utveckling.

Öppet Hus -arrangemang kommer att anordnas för fjärde året.
Från styrelsens sida tycker vi att det var mycket värdefullt med Öppet Hus eftersom vi fick mycket
bra uppslag och idéer beträffande områdes framtida utveckling och skötsel. Föreningen bjuder på
korv, läsk, kaffe och bullar. Tipsrunda med priser kommer att anordnas - start kl. 11:00 t.o.m. kl.
13:30. Prisutdelning sker på plats kl. 14:00.

Tennisbanan drivs av områdets tennisklubb. Klubben är öppen för fastighetsägare inom området.
För information eller medlemskap kontakta klubbens ordförande Nils Jansson tfn 0176-26 10 89
eller 08-89 72 03.

Strandbadet är öppet som vanligt i sommar, vassklippning har skett för att bredda badet.
Bryggan nedanför centrumanläggningen är till för aktiviteter som vattenskidåkning och fiske.
Lekplatsen vid Solrundan är en trevlig träffpunkt.

Boulebanan drivs av Envikens Boulesällskap EBS.
Lördagen den 18:e juni drar vi igång med ett startmöte kl 14.00 - 17.00. Startdagen bjuder EBS på
grillkorv och dricka (egen mat och dricka får naturligtvis medtagas). För information eller medlem-
skap kontakta Olof Malm, tfn 0176-26 03 72.

Envikens Båtklubb, klubbens ordförande är Bill Hökander, tfn 0176-26 05 73, 070-774 77 95.
Information om klubben får du genom att besöka samfällighetens hemsida, föreningar.
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Ga:2 
Vattenförsörjningen 

Ansvarig är Jimmy Skytt, med Raymond Blanck som medhjälpare.

Vattenprover tas kontinuerligt på kvalitén. Proverna kontrolleras av kom-
munen och resultatet anslås i sin helhet på pumphuset vid Solrundan.

Grundvattennivån är allmänt lågt i Roslagen. Detta gäller även vårt område.
Därför skall vi gemensamt kämpa för att behålla vårat fina vatten, så vi ej får
brist på det eller saltvatteninträngning

Vattenförbrukningen får ej överstiga 300 liter/dygn. Du får inte låna
av annan fastighets vattenkvot. Det är ej tillåtet att tvätta bilen med
slang, eller att vattna med slang/vattenspridare.

Alla fastighetsägare med avtappningsventil på tomten måste tänka på att:
Ventilen skall vara helt stängd eller öppen, annars läcker det från den.
Ventilen skall även kontrolleras regelbundet, för den kan läcka p.g.a. rostangrepp eller ålders-
trötthet.

Föreningens ansvar för kranar i sommarvattenområdet gäller endast tappkranen längst uppe på
röret. Ej kranar in mot fastigheten.
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Jimmy Skytt Foto: Olof Malm

Skogs- och ängsmarker
Styrelsen har i enlighet med Skogsvårdsstyrelsens anvisningar utfört skogsvårdsåtgärder såsom bl.a.
röjning/gallring. Detta sätt säkerställa en långsiktig och god återväxt av vårt skogsbestånd.
Stormfällda träd och kvarliggande ris kommer att borttagas i möjligaste mån för flisning. Befintliga
flishögar kommer att borttransporteras snarast.

Ängsmarkerna är utarrenderade, och arrendatorn ansvarar för skötseln.
Ett tips till er fastighetsägare som har kvarliggande ris på tomten och ej vill elda: Görla återvin-
ningsstation i Norrtälje har en flismaskin och tar emot riset utan kostnad. För vår trevnads skull
håll rent och snyggt på våra gemensamma områden.

Hundägare.
För allas trevnad så råder koppeltvång i hela området. Det finns allergiska och hundrädda männi-
skor. Dessutom tycker inte skogens invånare om att bli jagade av lösa hundar. Hundbajset plockar
vi givetvis upp på gångstigar och vägar. Bajspåsarna slänger vi i soptunnor och inte i naturen.

Kattägare.
Vore bra om ni höll koll på era katter. Inga sommarkatter kvar när sommaren är slut.

Ga:3
Gemensamma infiltrationsbäddarna

Ansvarig är Christer Welander, med Roy Lindström som medhjälpare.

Spolning och slamsugning av bäddar och sandfilter Kommer att ske under
maj-juni månad. Konditionen på bäddarna kommer i samband med spolning-
en och slamsugning också att kontrolleras för att se hur stora förändringar
som har skett jämfört med föregående år. Vi är ålagda att årligen göra prov-
tagning av utloppsvattnet på bädd 1, 3 och 4 vilket kommer att ske i slutet av
juni. Reparationer kommer att ske på inspektionsrör och lock som har för-
störts och skadats under vintern till våra avloppsstammar.

Christer Welander Foto: Roy



Ga:4
Vägar och stigar

Ansvarig är Raymond Blanck, med Tomas Arenhammar som medhjälpare.

Vi påminner om att det är varje fastighetsägares skyldighet att  hålla rent i
vägtrumman under infarten, hålla borta sly och högt gräs i diket. Belagda
vägar är nu sopade från vinterns sandning.

Tänk på att hålla nere hastigheten för allas vår säkerhet, och att högerregeln
gäller inom hela området.

Våra brevlådeställningar behöver ses över. Vi ber därför alla fastighetsägare
att kolla upp dom egna brevlådorna (byta ut trasiga ) samt förse dom med
tomtnummer eller namn.

Fri sikt i våra vägkorsningar !!!!
Maxhöjd 80 cm över vägbanan på häckar, staket mm.
10 meter fri sikt åt alla håll från vägkorsning gäller.

Det åligger fastighetsägaren att hålla sikten i korsningar fri från skymmande vegetation.
Skymd sikt innebär fara för alla, i synnerhet barnen.

Generellt parkeringsförbud råder i området. Parkering är tillåten endast på egen tomt. Parkering
delvis ute på vägen tolereras inte, eftersom det är viktigt att större fordon för snöröjning och sand-
ning kan ta sig fram obehindrat. Även andra större fordon som sopbilen och slambil kräver utrym-
me.

Tänk på olycksrisken!
Mopeder, motorcyklar, snöskoter och fyrhjulingar får inte köras på

våra stigar, badplatsen eller i skogs- och grönområden.
Ej heller ridning är tillåten. 

8

Raymond Blanck Foto: O. Malm

Båtklubben (EBK)
ordnar en kurs i förarintyg under sommaren,

Start: den 6 aug kl. 9.30. Plats: EBK’s klubbhus på hamnområdet, Enviken.
Kurspris för EBK’s medlemmar: 500:- kr.

Utbildningen sker under två hela helger enl följande:
6 - 7 aug kl. 9.30 - 15.00 och den 20 - 21 aug kl. 9.30. - 15.00

Mellan träffarna läser man och pluggar lite själv. Prov avlägges efter avslutad kurs.
Kursledare blir Ulf Svanlund.

Material köper varje deltagare själv. Medlemmar som köper kursmaterialet i
bokhandeln vid “ Lilla torget “ i Norrtälje erhåller rabatt.

Intresserad ??
Kontakta Lennart Jansson. Tel : 08 - 35 71 75, 0708 - 98 35 17, 0176 - 26 11 07

Eller e-post : lennart.m.jansson@tele2.se


