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Enviksbladet 2019
Enviksbladet innehåller information som berör oss alla i Enviken.
Har du frågor? Tveka inte att kontakta någon ansvarig!

Servicetelefon: 073-919 61 08
Detta nummer är till för frågor och felanmälan av för föreningens tekniska installationer
såsom vägar och Enviksgården.
För frågor som rör administration hänvisas till ordinarie styrelseledamöter.



                                                    Styrelsen för 2019

Helena Brandell Ordförande, ansvarig för administration och
072-556 04 91 information samt tidigare Ga:2 och Ga:3
helena.brandell@gmail.com 

Lillemor Nordlund Kassör, medlemsregistret och administration
070-209 39 33
skarpluvan@msn.com  

Eva Bergenhill Sekreterare, administration och information,
073-201 40 45 Enviksbladet och hemsidan
eva.bergenhill@hotmail.com 

Öivind Toverud Ledamot, ansvarig för Enviksgården, strandbad,
070-660 96 54 brygga och lekplats, skogs- och ängsmark
toverudoivind@gmail.com 

Lena Guddal Ledamot, ansvarig vägar och stigar
072-214 68 38
lenala72@outlook.com 

Gunn Östlund Suppleant, ansvarig miljö och samverkan
070-788 61 98
gunn.ostlund@gmail.com

Tennisbanan: Kontakta Tomas Arenhammar 073-919 61 08

Strandbadet med brygga.

Bryggan nedanför Enviksgården är till för aktiviteter som vattenskidåkning och fiske.

Lekplatsen vid Solrundan är nyrenoverad och en trevlig träffpunkt.

Boulebanan vid Solrundan drivs av Envikens Boulesällskap, EBS.



                                         Administration och information
               För administration och information svarar

          Helena Brandell, Lillemor Nordlund och Eva Bergenhill

 

                          Styrelsen: Bakre raden från vänster Lena Guddal, Helena Brandell och Eva Bergenhill.

                            Främre raden från vänster Gunn Östlund, Öivind Toverud och Lillemor Nordlund.

              

Ordförande Helena Brandell
Så har ytterligare ett år gått och sommaren är på väg. Häggen har redan blommat över och syrenen 
blommar för fullt. Det är en vacker tid med alla blommor. Kanske kommer vi få ännu en varm sommar
och redan nu är det torrt i markerna så vi får tänka på att inte elda eller grilla på ett ovarsamt sätt.

Uppe vid Enviksgården har det hänt en del i vinter (se text under rubrik Enviksgården). Har du inte 
varit uppe ännu så kom förbi någon kväll i sommar. Pub-kvällar kommer att arrangeras och annonseras
på hemsidan. Vi hoppas att det blir många sköna dagar med poolhäng.

Hemsidan utvecklas så sakta med mer information. Hör gärna av dig med förslag på innehåll. 

Jag vill önska alla medlemmar en fin sommar!



Kassör Lillemor Nordlund
Tänk på att avgifterna ligger som första inteckning i fastigheten. Kronofogden mäter ut fastigheten
om dessa avgifter är obetalda.

Fakturorna skickades ut i början av april denna gång utan bankgirotalong.

Om du betalar via internetbank, kom ihåg att alltid ange fakturanummer, var snäll och använd inte
föreningens organisationsnummer. Vid kontakt med mig använd medlemsnumret (kundnr), vägnr 
och tomtnr.

Har du flyttat eller sålt fastigheten eller vid ex dödsbo överlämnat förvaltning till annan person så är
det din skyldighet att meddela föreningen, så länge du inte gjort ändringen är du betalningsansvarig
för avgifterna.

Sekreterare Eva Bergenhill
Nytt för i år är att Enviksbladet är digitalt men om man så önskar kan man kontakta mig via
info@enviken.net så skickar jag en papperskopia. 
De mail som skickas till info@enviken.net kommer till mig och jag vidarebefordrar mailen till
den/de i styrelsen som de berör.

Enviksgården, strandbad med brygga, lekplats, skogs/grönområden (tidigare Ga:1)
Öivind Toverud
Under året vill vi notera några händelser utöver det sedvanliga arbetet med våra anläggningar.

Enviksgården och poolen
Arbetet med mögelsaneringen fortgår och nu har vi två ombyggda toaletter och pub-delen har blivit 
större. Poolen har fått en ny träsarg då den gamla stenbelagda var trasig. Omklädningshytterna är 
ommålade när du läser det här. Cykelställ skall anskaffas.
Poolen öppnades 6 juni med stor anslutning där även delar av styrelsen medverkade.
Enviksgården har använts som mötesplats för styrelsemöten och därutöver hyrs den ut. Kostnaden för 
uthyrning för medlemmar tillhörande Ga:1 är 500 kr och för övriga 1 000 kr/dygn. Vill du även hyra 
puben är priset detsamma som för möteslokalen. För ytterligare info kontakta Anna-Lena Arenhammar
på 073/919 61 06.

Strandbad med brygga
Den gamla icke barnsäkra gungställningen har nedmonterats, en soptunna anskaffats och gräslinjen 
justerats.

Lekplatsen
Platsen iordningställd under hösten 2018 med bl.a. nya gungor. Mindre anmärkningar från 
besiktningen återstår att åtgärda. En ny lekstuga är beställd och nya bänkar kan komma att anskaffas.



Skogs/grönområden
Röjning av skog orsakad av stormen Alfrida har påbörjats under våren. Enligt Skogsstyrelsen skall all 
stormfälld skog vara omhändertagen senast vid månadsskiftet juni/juli. Därför kommer föreningen att 
ansöka om dispens för omhändertagande av alla återstående vindfällen under hösten. I ån har röjning 
skett efter en bävers framfart.

Vägar och stigar (tidigare Ga:4)
Lena Guddal
Under sommaren kommer trasiga vägskyltar att bytas ut i området, förutom sedvanligt underhåll i 
form av dammbindning och klippning av vägkanterna. En första dammbindning med salt gjordes i 
april. 

En liten påminnelse om att det är 30km/h som är rekommenderad hastighet inom vårt område, 50km/h
är maxhastigheten. Extra viktigt att tänka på nu när vårt område fylls med sommarlovslediga barn, 
varav många är nyblivna knattecyklister. Ett exempel: Tidsvinsten för att köra från infarten 
Enviksvägen till båthamnen, en sträcka på 2,5 km, är bara 2 minuter… De 2 minuterna är guld värda 
för alla du möter/kör om på din väg. Trevlig sommar!

Grannsamverkan och Miljö
Gunn Östlund
Syftet med Grannsamverkan är att göra vårt område mindre attraktivt för brottslig verksamhet, genom 
ökad uppmärksamhet från oss boende i Enviken samt att få kunskap om hur vi bäst skyddar oss och 
försvårar för tjuvar, och därmed öka vår trygghet och trivsel.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har genom en utvärdering av en rad studier om hur Grannsamverkan 
fungerar funnit att Grannsamverkan minskar brottsligheten med i genomsnitt 26%.

Vi vill nu starta upp verksamheten med grannsamverkans-/kontaktombud. Du som vill vara med och 
bidra för ökad trygghet och trivsel i Enviken, hör av dig till föreningen på, info@enviken.net. I höst 
kommer vi att ha en första träff för kontaktombud.

En gemensam städdag kommer att hållas någon gång i höst. Information kommer att läggas ut på 
hemsidan och anslag kommer att sättas upp på anslagstavlorna vid infarterna till Enviken. Vi hoppas 
och tror att vi kommer att vara flera som möts på städdagen för att med gemensamma krafter förbättra 
vår miljö.



                                   Valberedningen för 2019  

Vi i valberedningen önskar komma i kontakt eller få förslag på personer som är intresserade av att
hjälpa till i Enviken. Antingen som kandidat till styrelsen eller på annat sätt hjälpa till i området.

Sammankallande
Björn Eriksson bjorn.oe53@gmail.com 

Ledamöter
Åke Wernström akwe5151@gmail.com
Ronny Andersson ngrand@live.se 

                                   

Envikens båtklubb                                           

Klubbens ordförande är Helena Brandell tfn 072-556 04 91

Kassör och handläggare av medlemsregistret och båtplatsfördelning är Lillemor Nordlund                  
tfn 070-209 39 33

Ni som ska sälja er fastighet: Informera köparen om att ta kontakt med kassören om eventuellt 
fortsatt medlemskap i båtklubben.

Ni som köpt fastighet: Ta kontakt med kassören om ett eventuellt fortsatt medlemskap eller eventuellt
ansöka om medlemskap.



                              

                             

  


