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SSF och SNF

Ibland kommer frågan, vad är det för

skillnad mellan SSF och SNF? Svensboda

samfällighetsförening SSF, har bildats

genom Lantmäteriets anläggningsbeslut

om skötsel av enskilda vägar. Alla

fastigheter i Svensboda, 170 stycken, är

obligatoriskt anslutna och verksamheten

ska endast syssla med vägarna som uppgår

till en längd av 7 km. Svensboda natur- och

fritids-förening SNF, bildades genom en

gåva av Magnus Idar AB. Företaget

skänkte Svensboda 1:3, ett grönområde på

70 ha till Svensboda fastighetsägar-

förening. Medlemskapet i SNF är frivilligt

och medlemsavgiften är 350 kr om året.

För 96 öre om dagen får du tillgång till

våra grönområden, stigar, fotbollsplan,

dansbana och två bad. Ändå avstår flera

svensbodabor från att betala medlems-

avgiften, men använder ändå det som SNF

medlemmarna betalar för. Om fler

betalade 96 öre om dagen skulle vi kunna

göra en bra verksamhet bättre för

svensbodaborna.

Årsmöten i SSF och SNF

Lördagen den 25 maj hade vi förenings-

stämma i SSF och årsmöte i SNF. Det är

alltid årsmötena som lägger nivån på

verksamheterna i föreningarna.

Protokollen från mötena finns på vår

hemsida www.svensboda.se samt

uppsatta på anslagstavlorna vid

fotbollsplanen samt Bergbacken och

Ängsjövägen. Inför höstens möte kommer

medlemmarna att få ta ställning till

förvaltningsplanerna för 2014 samt

budgetförslagen för 2014. Även

ändringar i stadgarna för SNF kommer att

behandlas. Kallelserna kommer att skickas

ut till medlemmarna i augusti.

Extra arbetsdag 13 juli
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Allt kan inte hinnas med på våra två

ordinarie arbetsdagar i april och

september, därför har det införts en extra

arbetsdag lördagen den 13 juli. I år

kommer vi att måla förråden vid

dansbanan, slå gräset på våra stigar samt

skyffla ut gruset på stigen till norra badet.

Arbetsdagen är ett arrangemang i SNF:s

regi.

Hemsidan www.svensboda.se

Genom att gå in på vår hemsida så håller

du dig ajour med vad som händer och vad

som är på gång i Svensboda.

Föreningsmeddelanden finns även

uppsatta på våra anslagstavlor.

Om det börjar brinna

Om det börjar brinna i Svensboda ska du

göra följande a) Larma Räddningstjänsten

telefon 112 b) Signalera från bilen SOS

signalen tre korta – tre långa – tre korta.

Du som hör signalen ska ta med dig den

brandsläckningsmateriel, som du har

tillgång till och så snabbt som möjligt ta

dig till den plats varifrån larmet kommer.

Eldning

Svensboda tillhör ett detaljplanerat

område. I detaljplanerade områden råder

eldningsförbud 1 april - 30 september.



Eldningsförbudet gäller även eldning i

tunna. Undantag gäller för grillning i grill

avsedd för gasol, briketter eller kol och

valborgsmässoeldar. Uppgifterna är

hämtade från Räddningstjänsten i

Norrtälje kommun.

Adresser

Vid adressbyte eller när du ändrar ditt

telefonnummer eller mailadress, skicka ett

meddelande om detta till sekreteraren

anne-lie.kallstrom@svensboda.se

Trädfällning

När det gäller fällning av träd på SNF:s

mark måste du alltid kontakta vår

naturvårdare Åke Pettersson

ake.pettersson@svensboda.se

Fornminnen
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De äldsta bosättningarna i Svensboda har

daterats till bronsåldern, som inträffade

mellan 1800 – 500 f.kr En svindlande

tanke, att bara ett stenkast från vår

fotbollsplan finns en människa begravd,

som levde för 3 000 år sedan. Graven är

skyddad enligt fornminneslagstiftningen,

vilket innebär att du inte får gräva, ändra

eller åstadkomma någon skada på

fornminnet

Växter och djur

I Svensboda finns en rik och varierande

flora. Det beror på att marken in på 1950-

talet hölls öppen av betande kor. Sly

betades av och träden hamlades, skars av

till vinterfoder åt djuren. Träden blev inte

så stora att de skuggade de ljusälskande

växterna. Skogsägarna rekommenderas i

dag att i naturvårdssammanhang spara

sälgarna, därför att deras tidiga blomning

på våren är en förutsättning för bin,

humlors och fjärilars överlevnad.

Fridlysta växter
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Alla orkidéer är fridlysta som t ex nattviol

vid Kvarnängen och Jungfru Marie nycklar

som finns vid dikeskanten längs Lillsjö-

vägen. Blåsippan är också fridlyst. När det

gäller liljekonvalj och gullviva får man

plocka en bukett till husbehov och lite

lummer till adventsstaken.

Fridlysta djur

Vanlig groda, åkergroda, vanlig padda,

vattensalamandrar, kopparödla, snok och

huggorm är fridlysta. Det är inte tillåtet att

fånga eller döda ormar i naturen. Hugg-

ormen är ett undantag. Om den finns på

tomten får man flytta den eller i sista hand

döda den. Fladdermössen är också

skyddade. För att få flytta på fladdermöss



som bosatt sig i ett hus, krävs särskilt

tillstånd från Länsstyrelsen.

För att skydda våra vilda djur under

perioden 1 mars – 20 augusti förväntas

det att ägare till hundar och katter har

särskild tillsyn över sina djur, så att de inte

skadar de vilda djuren och fåglarna och

deras ungar.

Kvarnängen
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För att bevara och utveckla Kvarnängens

miljö med ett öppet landskap mot Lillsjön

har intresseföreningen bevara Kvarnängen

IBK bildats. På Kvarnängen finns unika

blommor buskar och träd samt lämningar

efter kvarnar.

Östra badet
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Styrelsen för SNF fick medlemmarnas

Uppdrag vid mötet i september 2012 att

som bosatt sig i ett hus, krävs särskilt

För att skydda våra vilda djur under

20 augusti förväntas

det att ägare till hundar och katter har

tillsyn över sina djur, så att de inte

skadar de vilda djuren och fåglarna och

För att bevara och utveckla Kvarnängens

miljö med ett öppet landskap mot Lillsjön

har intresseföreningen bevara Kvarnängen

ts. På Kvarnängen finns unika

blommor buskar och träd samt lämningar

Styrelsen för SNF fick medlemmarnas

Uppdrag vid mötet i september 2012 att

införskaffa en ny brygga till östra badet.

Efter att begärt anbud från olika företag

föll valet på Smålandsbryggan.

Frivilligarbetare har fraktat bort den gamla

bryggan och sett till att gamla rör tagits

bort. De har baxat ner nya bryggsektioner.

Sett till att nya rör kommit på plats samt

snickrat anslutningsramper och hopptorn.

Lördagen den 8 juni invigdes den nya

bryggan med tal av Jan Carlsson,

ordförande i SSF och SNF. Gunnel Arnefalk

klippte det blågula bandet och förklarade

bryggan invigd.
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Parkering
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Besökare till östra badet ska parkera sina

bilar på anvisad plats på åkern som

införskaffa en ny brygga till östra badet.

Efter att begärt anbud från olika företag

föll valet på Smålandsbryggan.

Frivilligarbetare har fraktat bort den gamla

bryggan och sett till att gamla rör tagits

bort. De har baxat ner nya bryggsektioner.

Sett till att nya rör kommit på plats samt

anslutningsramper och hopptorn.

Lördagen den 8 juni invigdes den nya

bryggan med tal av Jan Carlsson,

ordförande i SSF och SNF. Gunnel Arnefalk

klippte det blågula bandet och förklarade

östra badet ska parkera sina

bilar på anvisad plats på åkern som



gränsar till infarten till Ängsjövägen.

Parkering är alltså inte tillåten vid

brevlådorna och anslagstavlorna eller

längs Bergbacken.

Midsommarfirandet 2013

Block 3 ansvarade för årets

midsommarfirande. En vackert majad

stång restes på förmiddagen och på

eftermiddagen dansades det till Bosse

Larssons små grodorna, livligt påhejad av

block 3:s konferencier Jan Brinck. Ett

lyckat arrangemang som uppskattades av

besökarna. Ett tack till alla er i block 3 som

genomförde ett välarrangerat och

uppskattat midsommarfirande.

Odlingslotter

För dig som vill odla lite mer än vad din

egen trädgård kan erbjuda kan hyra en

odlingslott på ängen vid Svensbodabacken

och Kosvedjevägen. Åkern som på 1800-

talet kallades Kosvedjelandet, erbjuder en

mycket bra odlingsjord. Kontakta Ingemar

Pettersson tel 0176-26 04 85

Fiske
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Du kan fiska i Stensjön utan fiskekort. Alla

redskap är tillåtna utom ryssja, nät,

långrev eller sax. Egen båt får inte läggas

ner i sjön. För mer information kontakta

fisketillsyningsmännen Clas-Åke Lundh tel

070 438 13 41 eller Håkan Jansson tel

0176-20 62 85.

Boule

Bouleintresserad? Kontakta PO Bergman

tel 073 225 00 11 för mer information om

Svensboda bouleklubb. En dag i veckan

kommer banan att vara bokad av klubbens

medlemmar. Övrig tid är det fritt för alla

att använda boulebanan. Se anslagen på

våra anslagstavlor.

Svensbodaloppet

Den 6 juli går starten för Svensbodaloppet.

Se informationen på våra anslagstavlor.

Grannsamverkan

Lars Wigren som är huvudkontaktperson

för Grannsamverkan i Svensboda har

lämnat en rapport om årets händelser i

Svensboda. Rapporten som föredrogs på

årsmötet i SNF i maj finns också med på

vår hemsida www.svensboda.se

Styrelsen för SSF och SNF

Jan Carlsson ordförande tel 0700 499 709

Anne-Lie Källström sekreterare

Per-Arne Lundin kassör

Eilert Nordensson vägmästare

Åke Pettersson naturvårdare

Jan Karlsson blockledaransvarig

Jan Brinck ansvarig för hemsidan

Gunilla Halldén suppleant

Anders Hammar suppleant

Mailadresser till styrelsemedlemmarna

finns på hemsidan



Blockledare

Jan Karlsson blockledaransvarig

jan.karlsson@svensboda.se

Stefan Ekebom block 1 och 2

Peter Claësson block 3

Emelie Eriksson och Daniel Chrysong

block 4

Sune Gustavsson block 5

Rickard Alm block 6

Peter Hummerhielm block 7

Mailadresser till blockledarna finns på

Svensbodas hemsida

Valberedning

Marie Grönmark Carlsson

sammankallande tel 0176-26 11 74

Agneta Karlsson

Annika Ahlstedt

Grannsamverkan

Lars Wigren huvudkontaktombud

tel 0176-26 06 31

Åsah Holesäter block 1 och 2

Eilert Nordensson block 3

Berit Thumén block 4

Ingemar Pettersson block 5

Lars Wigren block 6

Tina Hummerhielm block 7

Blockledarnas kontaktuppgifter finns på

Svensbodas hemsida

Svensboda fiskevattenägareförening

Håkan Jansson ordförande

Lars Wigren sekreterare

Berith Wigren kassör

Clas-Åke Lundh och Håkan Jansson

fisketillsyningsmän

Lillsjöns vattenförening

Gösta Rhodin ordförande

Iris Claësson sekreterare

Gerd Måbrink kassör

Intresseföreningen Bevara Kvarnängen

Eilert Nordensson tel 0176-26 08 22

Trevlig sommar

Styrelsen för SSF och SNF önskar sina

medlemmar en trevlig sommar i

Svensboda.


