
  

 

UllnaNytt – oktober 2021 

Det är lördagen den 16 oktober och jag sitter i lägenheten i stan och 

längtar till Ullna. Höstsolen lyser upp de brandgula löven på 

marken och i träden klamrar sig de sista löven fast i blåsten. Det 

handlar om några få dagar, kanske två veckor som mest, där hösten 

är som vackrast. Det gäller att vara medveten om detta, att komma ihåg att vara närvarande och tacksam 

över det vackra – för sedan blir allt grått, mörkt och avskalat.  Man behöver liksom lagra minnesbilder 

och känslor från då allt är som vackrast för att senare kunna använda dem som en slags själslig matsäck 

då man befinner sig mitt i mörkret och dagarna är kortare än en sommarlunch i trädgården. 

Ny kod 

Som många av er redan vet så byter vi kod till vägbommarna varje höst. Ny kod gäller från och med den 

31 oktober och den här gången blir koden XXXX. Passar på att påminna om att då bommen åker upp så 

stannar den uppfälld i 30 sekunder. Det finns dessutom sensorer på bommen som förhindrar att den 

fälls ner om en bil befinner sig under eller i direkt anslutning till den. Man kan således i lugn och ro 

knappa in koden och sedan lugnt köra igenom – utan att behöva rivstarta och riskera att marken under 

får ”rivstartsgropar”. 

Huvudströmbrytare 

Om du tänkt att stänga av huvudströmbrytaren i din stuga så vill vi härmed ber dig att inte göra det. 

Elmätaren drar ingen el men radiosignalerna som sänds till mätaren kommer då inte fram och det blir 

en felkod som vi måste kontrollera. Ett onödigt arbete för flera inblandade parter. Tack för hjälpen! 

Ingen tv-bild? 

Om du tittar på tv via antenn och inte får in någon bild så har du troligen en gammal tv som inte kan ta 

emot digitala kanaler efter omställningen med start den 5 oktober här i Stockholm. Du kan pröva detta: 



  

 

Gör en ny kanalsökning. Om du fortfarande inte får någon bild är lösningen att skaffa 

en digitalbox (ca 500 kr) om din tv har ett HDMI-uttag (se bild). Alternativet är en ny 

tv som är förberedd för digitala kanaler. 

Ny skylt vid bryggorna 

Till nästa säsong kommer vi att ta fram nya och bättre skyltar till bryggorna. Som de flesta vet så är det 

inte lämpligt att dyka från bryggorna. Dessutom är bottnen ganska stenig på sina ställen. Nya skyltar 

kommer att varna för detta. Och apropå det så vill vi återigen påminna om att bryggorna är till för alla 

som vistas där. De är INTE bara till för oss som har en kolonistuga i området.  

Trevlig städdag 

Tack alla som kom och hjälpte till under höstens städdag som ägde rum söndagen den 25 september. 

Mycket hårt och välbehövligt arbete 

utfördes på hela området. Det klipptes, 

röjdes, revs, slängdes och släpades upp 

bryggsektioner. Solen hjälpte till att 

hålla alla på bra humör och lunch-

mackorna som serverades på norras 

allmänning gick åt som smör i 

höstsolsken. Nu är Gabriel (stuga 44) i full färd med att bygga nytt och fräscht, med Putte (stuga 20) som 

konsult och stöttepelare.  

Vattenavstängning 

Som de flesta har sett så stängs vattnet av den 31 oktober. Det gäller både dricks- och sjövattnet. Samma 

dag kommer de tillfälliga, portabla toaletterna att tas bort. 

HDMI-uttag 



  

 

Med förhoppning om en fin höst 

Genom styrelsen 

~ Jonas Molund            

 

Styrelsen i augusti 2021 

Från vänster: 

Margareta Weinesjö (stuga 65, kassör) - Birgitta Ersson (stuga 35&36, avgående valberedning) - Birgitta Wikfeldt (stuga 54, ledamot) -              

Jonas Molund (stuga 8, ledamot och skribent för UllnaNytt) - Irene Klee (stuga 138, ordförande) Margareta Winell (stuga 34, vice ordförande) - 

Lena Cronvall Morén (stuga 119, sekreterare) - Per Hedlund (stuga 64, suppleant) - Marianne Bauer (stuga 97, suppleant) - Robert Roos (stuga 24, 

suppleant) - Anne Moreau Pertot (stuga 14, valberedning) - Gunilla Ekman (stuga 143, valberedning, ej närvarande)    

 

Hemsida: www.ullna.com Ordförande: irene.klee@hotmail.com Vice.ordförande: margareta.winell@hotmail.com 
Sekreterare: lena.cronvall@outlook.com Kassör: margaretaweinesjo@gmail.com Ledamot: birgitta.wik@hotmail.com  
Ledamot & redaktör: molundjonas@gmail.com Suppleant: per.w.hedlund@gmail.com Suppleant: roberroos@gmail.com 
Suppleant: mariannebauer@telia.com Valberedning: anne.pertot@hotmail.com gunilla_ekman@hotmail.com      
 
 

Vår älskade Ullnasjön i höstskrud, fotograferad av Ilse-Marie Rautio i stuga 110 på södra. 
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