
 

UllnaNytt – juli 2021 
 

Sommaren fortsätter att göra tillvaron på Ullna till ett rent nöje. Att ha ett sådant här 
ställe att sköta om är tacksamt och givande på så många plan. Jag tror det är viktigt att 
påminna sig om vilken ynnest det är att kunna ha en stuga i Ullna. Visst har vi betalat 
mycket pengar – men det är fortfarande en förmån som inte är alla förunnat. En ödmjuk 
medvetenhet kring hur lyckligt lottade vi är bör kunna förminska värdsliga petitesser till 
en bagatell lagom stor att borsta bort från axeln. 

Det är också värt att påminna om att inte bara stugan och trädgården behöver skötas om 
– utan även föreningen. Engagemang i stort och smått är en förutsättning för att vi ska 
kunna behålla föreningen och därmed arrendeavtalet med Täby kommun. 

 

Förslag till ny valberedning  

På årsmötet kunde ingen valberedning väljas utan istället beslöts att styrelsen undersöker 
om någon är villig att ingå i en sådan. Nu har vi fått två medlemmar som är villiga att 
arbeta med detta och nu är det upp till dig som medlem att besluta om dessa två kan 
godkännas. De två presenteras nedan och omröstningen går till så här:   

Röstar du ja behöver du inte göra något.   

Röstar du nej: meddela styrelsen med vändande mail/post inom 1 vecka från att du 

mottagit UllnaNytt. 

 

Kandidat 1. 

Mitt namn är Gunilla Ekman och jag har stuga 143 på södra tillsammans med 

Anders. Ända sedan 80-talet, när jag såg området vid Ullna, har jag drömt om en 

trädgård och ett hus här. 20 år senare blev drömmen verklighet. När jag färdas på den 

lilla slingriga vägen fram till husen blir jag oftast upprymd, förväntansfull och lugn på en 

och samma gång! Känns som högsta vinsten! Alla små trädgårdar är så speciella och 

människorna i husen så fina! Kan därför tänka mig att ställa upp som kandidat till 



valberedningen i år. Jag bor i Stockholm, arbetar som optiker och har två vuxna barn 

som också gillar att vara på kolonin! På fritiden gillar jag, förutom att vara vid stugan, att 

cykla, laga mat, vara i naturen, pyssla samt filosofera och drömma tillsammans med 

vänner och familj!  

 

Kandidat 2 

Mitt namn är Anne Moreau Pertot och jag har stuga 14 på norra. Jag köpte min 

stuga 2015. Jag tycker det är ljuvligt att tillbringa tid i stugan. Jag är socionom och 

familjeterapeut till vardags. Jag ingår i valberedningen i min förening inne i stan och 

därför tänkte jag att det kan bli bra att vara en del av valberedningen här på Ullna.  

Vår idé är att ha god kontakt med grannarna och höra vilka som kan vara intresserade av 

styrelseuppdrag. Vi kommer att gå runt på områdena och höra om intresse finns. Nu 

finns ju många nya som kan vara sugna på att påverka hur vi ska ha det här i Ullna. Det är 

också viktigt att ta in människor som tycker det är roligt att samarbeta med andra. 

 

Nya medlemmar 

Hittills i år har föreningen fått elva nya medlemmar vilket är nytt rekord. 

I detta UllnaNytt hälsar vi dessa personer välkomna. 

Stuga 56: Heli Sinikka Hero och Kazem Zyabari 

Tomt 86: Christian Josefsson (som ska bygga hus) 

Tomt 101: Luz Marina Garcia (som ska bygga hus) 

Hus 113: Håkan Grundstedt och Gitte Benckert 

 

Häckar och sånt 

Det är viktigt du håller efter din häck ut mot grusgången då det ska vara möjligt att 

passera med bil vid behov. Många gånger vill medlemmar att styrelsen ska agera medlare 

eller domare när man inte kan komma överens med sina grannar om häckar som gränsar 

till den egna tomten. Vi brukar säga att grundprincipen är att du ska komma överens med 

din granne om hur ni vill ha det.  Kan ni inte komma överens så får häcken vara maximalt 

180 cm hög. 

 

Avgiftshöjning 



På årsmötet i år konfirmerades att en extra medlemsavgift skall påföras elfakturorna för 

kvartalen två och tre 2021 med vardera 350 kr. Anledningen är renovering av de två 

servicehus som föreningen har, vilket bestämdes genom en enkät som genomfördes i 

våras där majoriteten av medlemmarna gav sitt medgivande både till renoveringen och 

den extra medlemsavgiften.  

På årsmötet beslutades också att höja medlemsavgiften för 2022 med 300 kr. Totalt 

beräknas utgiften för renoveringen bli 1000 kronor per tomt. 

 

Parkeringsmöjligheter 

Vi behöver fler parkeringar och därför behövs en arbetsgrupp som driver frågan. Birgitta 

Wikfeldt i stuga 54 på norra har anmält sitt intresse. Hon behöver nu få en “kollega” från 

södra. Det här är en chans att få gehör för dina idéer och påverka och förbättra din och 

dina grannars bekvämlighet. Kom ihåg att föreningen står och faller med medlemmarnas 

engagemang. 

 

Avslutningsvis har vi än en gång fått bekräftat att dricksvattnet är tjänligt. 

 

Med förhoppning om en fortsatt fantastisk sommar! 

genom styrelsen 

Jonas Molund i stuga 8 ~ styrelseledamot och redaktör för UllnaNytt 

 


