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Var rädd om vägen!
Förra våren bekostades en omfattande underhåll av 
vägen. Den hyvlades och stora mängder grus fylldes på 
för att bygga upp och stärka vägen. Det är därför viktigt 
att vi alla som kör igenom Spersboda håller hastighets-
begränsningen på 30 km/h. Dessutom bör vi hålla 
hastigheten av omsorg om våra barn, vuxna, husdjur 
och hästar i området. 

Årsavgift, ägarbyte och ändrad adress
Årsavgiften skall tillsammans med övriga avgifter 
inbetalas senast 31 maj. Inbetalningskorten postas till 

den permanentadress ni uppgett. Utskick med debi-
tering av årsavgifter, kallelser till möten mm är en stor 
kostnad för Samfälligheten. Vi kommer se över våra 
stadgar och lägga fram förslag till nya där bl a möjlig-
het ges att kommunicera mer via e-post.
     Det är därför viktigt att styrelsen får in uppgift 
om e-postadress från var och en. Den mejlas till 
föreningen: christer@gmail.com
    
Anmäl alltid ägarbyte, ändrad permanentadress, e-post 
och mobilnummer till: christer@gmail.com. Då blir 
medlemsregistret uppdaterat och debitering av års-
avgift och kallelse till stämma når rätt person. 
    Vi får onödiga kostnader och merarbete på grund av 
medlemmar som flyttat eller sålt utan att meddela detta. 
Tänk på att det är den som står upptagen i debite-

ringslängden på årsstämman som är betalningsan-
svarig och det är till den personen eventuella påmin-
nelser och krav ställs. 

Vattenbrist  
När vattenbrist uppstår kommer dricksvattenförsörj-
ningen påverkas men också förutsättningarna för väx-
ter och djur i sjöar och vattendrag.
     Vi vill uppmana alla att vidta de åtgärder som är 
möjliga för att spara vatten. Sommarvattnet får inte 
användas till bevattning och vi ber de som vattnar 
ur egen brunn att avstå från detta. 

Eldningsförbud
Se Norrtälje Kommuns hemsida www.norrtalje.se för 
tips & gällande regler för eldning. 

Informationsblad till samtliga medlemmar i Spersboda Samfällighet•Nr 1 - 2018

   Kom ihåg!  
Vår hemsida www.spersboda.net
Här hittar du det mesta som rör Spersboda 
- allt om vägar, sommarvatten & byggnader, 
aktuella datum, kontaktuppgifter, historia osv. 

Viktiga datum:

•  26 maj – Familjedag.    
Vi ses vid Ladan kl.12.00!

•  31 maj – Skall medlemsavgiften 
 vara betald.

•  22 juni – Midsommarafton firas på 
Allängen om någon kan ta på sig att 
arrangera. Vi saknar festkommitté just nu.

•  30 juni – Sista dagen att anmäla sig 
 till ungdomsarbeten.

Datum för höstens Familjedag inte satt ännu.

Samfälligheten består av 3 delar som vi kallar Sektioner; 
Väg, Byggnad & Park och Sommarvatten. Delägarska-
pet i de olika ”Gemensamhetsanläggningarna” är knutet 
till fastigheten och finns inskrivet i fastighetsregistret.         
     Delägarskapet i Byggnad & Park respektive i Vägen är 
obligatoriskt och går inte att avsäga sig. De tre sektio-
nerna förvaltas gemensamt av Spersboda Samfällighets-
förening. Eftersom delägarskapet i de olika verksam-
heterna, och därmed medlemskapet i Spersboda 
Samfällighetsförening är obligatoriskt, är det viktigt 
att verksamheterna drivs på ett sätt som gynnar alla 
fastighetsägare. En illa skött samfällighet är lika skadligt 
för medlemsfastigheterna som en illa skött bostads-
rättsförening är skadlig för lägenhetsinnehavarna.

Hösten förra året samlades ett glatt gäng och hjälptes åt 
att tömma cafédelen av ladan för att arbetet med isolering 
av väggar och tak samt elarbeten skulle påbörjas.

Spersboda samfällighet 
– Vår gemensamma egendom

Spersbodabladet

Extra viktigt!
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Caféet är nu klart och används fredagkvällar för mingel, pingis och dart. 
Kom och inspektera på Familjedagen då vi kommer hjälpas åt att också 
rensa stora delen av  ladan och övervåningen.



Tema för årets Familjedagar
Samtliga fastighetsägare hälsas välkomna till de två 
familjedagar som Samfälligheten anordnar. Avsikten 
med dessa dagar är att de ska ersätta de tidigare 
arbetsdagarna men bygga på frivilligt engagemang. 
Försommarens Familjedag kommer fokusera på att 
rensa och färdigställa Ladan. Vi avslutar dagen som 
alltid med trevligt mingel och korvgrillning. Mer 
information hittar du på anslagstavlorna vid postlådorna 
och på vår hemsida spersboda.net. 
    Försommarens planerade Familjedag 2018 är lörda-
gen den 26 maj och datum för höstens Familjedag är 
ännu inte satt, men brukar vara en lördag i september. 

Ladan 
Det gamla sädesmagasinet på Marenvägen 1 används nu 
året runt då cafédelen är uppfräschad. Jan Olsson är 
initiativtagare till  ”Fredagsmys” där alla är välkomna. 
Vi spelar pingis, kastar pil och umgås med grannar. Vi 
hoppas på ännu mer användning av ladan nu när den 
är iordningställd. Vill du hyra ladan för din privata fest 
kontakta byggnadsansvarig, telefon och e-post hittar 
du på sid 4. 

Skogsvård på våra allmänningar
Sedan något år har vi en skogsvårdsplan framtagen. 
Den beskriver hur den skog vi äger ska skötas och 
gallras område för område. Det som är högst priori-
terat är gallring kring och utefter våra strövstigar. 
Tag gärna med en sekatör i fickan när ni promenerar 
runt på samfällighetens olika strövstigar! Grenar och 
kvistar som hänger i vägen behöver ständigt gallras bort.
     Styrelsen får ibland fråga från enskilda tomtägare 
som har önskemål om att ta ned träd på allmänningar. 
Kontakta vår skogsansvarige Pehr Lindström i sådana 
frågor. Viss mark runt tomterna ägs av Samfälligheten 
och viss mark ägas av familjen Wiberg, så det måste 
först utredas vems träd det är innan det går att ta 
ställning till eventuell avverkning.

Strövstigarna
Runt hela området har dragits en drygt 5 km lång ströv-
stig. Stigen följer i huvudsak skogsstigar men inslag 
av ängsmark och väg förekommer på kortare sträckor.

Huvudspåret, som utgår från Ladan, är märkt med 
röd färg. På ett par punkter finns kortare spår. De är 
utmärkta med gult. En sådan genväg utgår från 
Kusbodavägen vid tomt nr 8 och en annan från 
Källsmoravägen mellan tomterna nr 20 och 22. 
Sistnämnda spår/genväg har efter knappt 200 meter 
två förgreningar, en mot Rösboda och en mot 
Källsmorahållet. I övrigt är det möjligt att komma 
mellan de olika vägarna på ett stort antal gångstigar.
    Visa hänsyn vid blöt väderlek och undvik att rida på 
strövstigen då. Tänk även på att motordrivna fordon 
ej får framföras på annat än vägarna.

Ungdomsarbete
Ungdomar som är intresserade av några timmars betalt 
ungdomsarbete sommartid skall skriftligen anmäla 
detta till Evy Bergman, evy.bergman@tele2.se, snarast 
och senast den 30 juni. Därefter kommer uppgifterna 
att fördelas. Minimiålder är 13 år, för vissa arbets-
uppgifter högre ålder. Ersättning utgår med fast belopp 
för varje uppgift, varvid utgångspunkten är en viss 
kostnad per timme, inräknat semesterersättning.

Lekplatser
Huvudlekplatsen inom området är Allängen, som 
ligger mellan Lillboda-, Spersboda- och Källsmora-
vägarna. Här finns planer för fotboll, volleyboll och 
boule samt ett par allmänna lekplaner. Här behöver 
vi eldsjälar som vill engagera sig. Platsen har även 
vissa permanenta anläggningar för den årliga mid-
sommarfesten som tyvärr inte blev av senaste år pga 
av bristande engagemang. Bidrag till arrangemanget 
av allmän midsommarfest finns.

Grönytor 
Sköts av en entreprenör enligt avtal. Pehr Lindström 
är den person inom styrelsen som har huvudansvar 
för detta och är kontaktperson mot entreprenören. 
Visst arbete på exempelvis strövstigarna utförs av 
medlemmar på Familjedagarna eller enligt överens-
kommelse med styrelsen. 

Badplatsen
Föreningens huvudbadplats är Soludden i 
Marenviken (ej att förväxla med badplatsen inom 
Marenområdet). På platsen finns brygga, omkläd-
ningshytter, toalett, tappkran för sommarvatten och 
en grillplats. Samfälligheten har en parkeringsplats i 
korsningen Skrubbodavägen/Söderåsvägen som är 
avsedd för tillfällig parkering för de som ska bada eller 
åka ut med sin båt. Observera att denna parkering 
endast är till för just tillfällig parkering och därmed inte 
tillåtet att parkera bilar eller fordon där en längre tid.

En mindre badplats, Trehörningsbadet, finns vid 
Spersbodaviken söder om tomten Trehörningsbacken 
16. På platsen finns en brygga. Badplatsen är inte lämp-
lig för småbarn och andra som inte är simkunniga.

Hundbadplatsen 
Enligt allmänna hälsovårdsprinciper bör hundar inte 
medföras på badplatser och absolut inte tillåtas bada 
där. Den som önskar låta sin hund svalka sig i sjön 
hänvisas till särskild anvisad badplats för hundar på 
väg mot Soludden alternativt vid båtplatserna och 
övriga stränder vid grönområdena.

Midsommar på Allängen
Midsommar i Spersboda brukar firas traditionsen-
ligt med att smycka och klä majstången på förmid-

dagen och resning, dans kring stången, femkamp 
mm på eftermiddagen. Exakta tider brukar anslås på 
anslagstavlor i området en tid innan midsommarafton.
    
Vi saknar i år en festkommittén som kan arrangera 
midsommar på Allängen. Vill du vidmakthålla tradi-
tionen och arrangera midsommarfirandet 2018 är 
du välkommen att mejla ditt intresse till: 
christer@gmail.com.

Båtplatser
Båtbryggor finns vid Marholmsbryggan och 
Trehörningsbryggan. Det finns lediga platser att 
hyra vid båda bryggorna. Uthyringen administreras 
av Evy Bergmnan. Tänk på att båtplats är personlig 
och inte följer med till en ny fastighetsägare om du 
säljer din fastighet. Sjösatta båtar skall ligga på anvi-
sad/hyrd båtplats. I övrigt gäller att kajaker, kanoter 
och windsurfingbrädor får ligga på båtställning i 
mån av plats.

”Trollskog”, foto taget från rödaslingan. Kartor längs med 
slingorna visar strövstigarna. Håll utkik efter färgade mar-
keringar på trädstammar eller dylikt så är det lätt att hitta. 

SEKTION:

Byggnad & Park
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Båtplatser på väg till badplatsen Soludden. Under året kommer 
vi se över badplatsen och förbättra det som behövs.



Vägarna sköts av en entreprenör enligt avtal. 
Spersbodavägen har under våren hyvlats och grusats 
samt skapats fler mötesplatser. Vägen kommer sladdas 
kontinuerligt som åtgärd mot smågupp och ojämn-
heter. Vägansvarig, Sandro Romagnoli, är den person 
inom styrelsen som har huvudansvar för våra vägar. 
Samtliga vägar inom området har namn och tomterna 
inom planområdet ett vägnummer. Det är värdefullt 
om detta nummer anslås tydligt vid tomtinfarterna.
    
Eftersom det är fråga om ett fritidsområde koncen-
treras snöplogningen till veckoslut, skollovsperioder 
och dagar då renhållningsfordon väntas till området.            
        
På grund av det stora slitaget på våra vägar och 
omsorgen om alla barn i området har Samfällighets- 
föreningens medlemmar bestämt, att det råder 
30 Km/h, året om, i Spersboda.  

Tung trafik
Vägarna har från början byggts på ett mycket enkelt 
och billigt sätt, vilket medfört att grundförhållandena 
på sina ställen är dåliga. Vägarna är därför känsliga 
för tung trafik, särskilt på vårvintern och under 
perioder med stark nederbörd, då risken för skador 
på vägar och trummor är särskilt stor. Tung trafik är 
inte tillåten så länge skylten ”Begränsad  fordons- 
vikt” är uppsatt vid infarten på Spersbodavägen, detta 
för att skydda vägarna vid tjällossningen.  
    
Vägansvarig kan ge ytterligare information och i 
undantagsfall ge dispens. Detta gäller både boende 
i området och tillfälliga transporter.

SEKTION:

Väg

Vissa fastigheter inom området har egen borrad 
brunn, andra fastigheter försörjs med vatten via för-
eningens vattensystem – sommarvattnet. 

Följande gäller för detta vatten:
• Sommarvattnet släpps på så snart vädret tillåter. 

Det brukar ske i början på maj. Avisering sker på 
anslagstavlor i området när det börjar bli dags. 

• Kom ihåg att inga slangar får vara anslutna till 
tappställena före inkopplingen. För att vi skall 
kunna spola igenom systemet och få det ordent-
ligt avluftat i samband med drifttagningen är det 
viktigt att kranen till vattenposten står öppen till 
dess att vår personal stänger den. 

• Sommarvattnet stängs normalt av i mitten av 
oktober, beroende på vädret. Vi ber er då att 

koppla loss vattenslangen från kranen i samband 
med att ni lämnar området efter helgerna från och 
med slutet av september.

• Varje år (maj-augusti) tas prover på vattenkvali-
teten på de tre förgreningar som försörjs av som-
marvattnet, enligt plan fastställd tillsammans med 
Norrtälje Kommun - Dessa anslås på huvudan-
slagstavlan vid Ladan. Vattnet har en god kvalitet, 
med noteringen om något förhöjd fluoridhalt från 

 en av brunnarna. Större mängder av vattnet bör inte 
 ges till barn under 1,5 år på grund av risk för senare 

uppkomst av missprydande tandemaljfläckar.

Vid misstanke om läckage eller önskan om inträde i 
Vattensektionen, tveka inte att kontakta ansvarig för
Vattensektionen, se sid 4! 

SEKTION:

Sommarvatten

Hjälp till att hålla Trehörningen   
levande och öppen!

Sjön Trehörningen ägs gemensamt av vissa av fastig- 
heterna i Spersboda samt av Östanå. De fastighets-  
ägare som inte är delägare i fiskevattnet kan stödja 
verksamheten genom att köpa medlemskort. Med 
inbetalningskortet för årsavgiften får du också ett 
blad med information från Fiskevattendelägareför-
eningen och ett inbetalningskort för medlemskort. 
Observera att medlemskortet ger rätt till fiske i sjön 
men inte rätt till kräftfiske.

Vass- och sjögräsklippning i sjön påbörjades hösten 2016 
och kommer att ske andra veckani juni. Klippningen 
finansieras gemensamt av Spersboda Fiskevattendel-
ägareförening, Spersboda Samfällighetsförening, Näsets 
Tomtägareförening och Marens Tomtägareförening. 

De som önskar klippt vid/runt egen brygga anmäler 
detta, senast 1 juni, till Jan Olsson (070-311 21 04) 
och betalar 3000:- till Spersboda Fiskevattendel-
ägareförenings konto Pg 36 59 63–8. 

Vi behöver alla värna vår fina insjö så vi kan fortsätta 
bada, fiska, ro, paddla eller ta en åktur med båten. 
Det gör vi t ex med batteridriven motor istället för 
bensindriven och undviker att använda tvål, schampo 
och tandkräm i vattnet. Under inga omständigheter 
får avlopp ledas ut i sjön.
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Stadgeändring
Vid årsstämman i mars beslöts att ändra stadgar-
na så att vi i fortsättningen kan skicka ut 
kallelser till stämma med e-post enligt följande:

”§ 13  Kallelse till stämma
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske 
genom anslag på föreningens huvudanslagstavla samt 
som e-post. De medlemmar som önskar kallelse per 
vanlig post skall anmäla detta till styrelsen. Kallelse-
åtgärd skall vidtas senast 15 dagar före samanträdet. 
I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall före-
komma på stämman och lämnas uppgift om plats 
där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.”
     
Detta innebär att kallelse kommer att sändas 
till de medlemmar som anmält e-postadress 
samt per vanlig post till de som anmält att de 
vill ha kallelsen per vanlig post. Anmäl e-post 
till: christer@gmail.com



20  Röda ladan och vattenstation
21  Fiske- och Miljövårdsföreningens hus
22  Marholmsbryggan
23  Badplats Soludden
24  Trehörningsbadet
25  Trehörningsbryggan
26  Allängen 
28  Byängen
29  Västra Marängen
30  Östra Marängen
31  Norrängen
32  Postängen
33  Badstigen
34  Marholmen

A   Alpvägen
B  Gubbacken
C  Kusbodavägen
D  Källstigen
E  Lillbodavägen
F  Marenvägen
G  Norråsvägen
H  Rörviksgränd  
K  Skrubbodavägen
L  Spersbodavägen
M Svensbodastigen
N  Söderåsvägen
O  Trehörningsbacken
P  Tvärvägen

Byarnas omfattning:

 1   Kusbodavägen 5 och 7-20
 2   Källstigen 7-24
 3   Kusbodavägen 1-3 och 6, Alpvägen, Gubbacken och Tvärvägen.
 4   Skrubboda- och Söderåsvägarna
 5   Trehörningsbacken 3-31 utom 22 och 24
 6   Norråsvägarna 
 7   Källstigen 1-6, Spersbodavägen 113-115, Svensbodastigen 
      och Källstigen.
 8   Spersbodav. 101-108, 110, 112, Marenvägen 1-8 och 
      Trehörningsb. 1 och 2.
 9   Lillbodavägen, Rörviksgränd, Spersbodavägen 109 och 111.
10  Maren-området
11  Näset-området

Kontaktlista Styrelsemedlemmar och Byfogdar
Funktion i Styrelsen Namn Spersboda adress Telefonnr. Mejladress
(kontaktperson i frågor rörande) 

Ordförande Magnus Romander Trehörningsbacken 2 070-259 92 51 magnus.romander@uhpo.se
Sekreterare Christer Pettersson Skrubbodavägen 7 070-362 33 11  christer@gmail.com
Kassör Christer Carlsson Trehörningsbacken 20 0708-88 27 65 christer.carlsson@alvat.se
Ledamot (Vattenansvarig) Fredrik Jansson Lillbodavägen 17 070-673 98 59, 070-509 14 16  cfredrikjansson@gmail.com
Ledamot (Skogsvård & Park) Pehr Lindström Trehörningsbacken 24 070-390 08 70 pehrlindstrom@gmail.com
Ledamot  Evy Bergman Trehörningsbacken 31 073-311 68 98 evy.bergman@tele2.se
(Byggnad & Båtplatser)
Ledamot (Viceordförande) Reine Alm Trehörningsbacken 16 0721-87 01 16 reine.alm@live.se
Ledamot (Vägansvarig) Sandro Romagnoli Kusbodavägen 17   070-566 33 18 saro@cuwab.se
Ledamot (Sjöansvarig) Martin Viredius Trehörningsbacken 8 176-100 64 02 martin.viredius@gmail.com

Byfogdar Namn Spersboda adress Telefonnr. Mejladress

By 1  Sten Andersson
By 2  Bengt Jensen  Källstigen 33  0176-26 30 74  bengt.jensen@brevet.nu
By 3  Monica Karlsson  Gubbacken 1  070-262 01 31  monica.karlsson@techdata.nu 
By 4  Susanne Pettersson  Skrubbodavägen 12 073-738 73 07  torpestad.pettersson@gmail.com
By 5  Stefan Tyni  Trehörningsbacken 9  0176-263 479  stefan.tyni@outlook.com
By 6  Lars Hjalmarsson  Norråsvägen 6  073-344 75 89 lars.hjalmarsson@banctec.se
By 7  Hans Lindstedt  Källstigen 1-3  070-510 22 98, 0176-26 36 62   hansglindstedt@gmail.com
By 8  Johan Hanzon  Marenvägen 7  0176-263 463, 076-525 91 33 Johan.hanzon@stockholmsmassan.se
By 9  Mats Pettersson  Lillbodavägen 8   070-602 53 43  mats.ahlinsplat@gmail.com

Ansvarig för: Namn Spersboda adress Telefonnr. Mejladress

Ungdomsarbete Evy Bergman Trehörningsbacken 31 073-311 68 98 evy.bergman@tele2.se
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