UllnaNytt – mars 2022
Äntligen är mars här. Vintern har motvilligt börjat släppa taget
om oss och vårljuset ger livskraft åt både mark, luft och sinnelag.
Allt börjar tina upp och som kolonilottsarrendator känner man lusten och förväntan inför vårens och
sommarens alla projekt, upplevelser och möten. Jag vill tro att alla grannar på Ullna känner likadant.
Årsmöte
Alla bör vid det här laget ha fått kallelsen till årsmötet som hålls lördagen den 26 mars kl.10:00-12:00 i
Täby Seniorcenter, på Lyktgränd 2-4 i Täby Centrum. För de som kör bil finns två alternativ: Antingen
kan man försöka hitta en plats precis vid entrén. Alternativ två är att man tar sig till Södra garaget i Täby
Centrum. Ta sedan utgång F på övre planet, ut på torget och ta höger på Biblioteksgången. Efter ca 50
meter tar du vänster och följer gångvägen rakt fram. Ta sikte på det stora gula tegelkomplexet rakt fram.
Gå in i port nr.2 där står ”Välkommen till Seniorcenter”. Ta hissen upp och följ skyltarna.
Åker du kommunalt tar du dig
till Täby C och tar därifrån buss
615 från Läge E och åker en
station till hållplats Storstugan.
Därifrån är det 180 meter att gå.
Vy över Täby Centrum, med Seniorcenter inringat med rött i bakgrunden.

Bilar och hundar
Våra grusgångar på området är mycket trånga. Vi vill återigen påminna om att transport av saker med
bil ända fram till stugan endast får ske mycket restriktivt. Det är både störande och riskabelt att köra
med bil på området. Det finns jättebra kärror att låna om man behöver transportera bagage, tunga
matkassar, byggmateriel, växter osv till stugan.
Och hundägare ska hålla sina djur kopplade vid promenader på området. Har man dessutom en hund
som är lite större bör man respektera att en del människor kan känna obehag vid möte av en sådan. Som

hundägare är det då önskvärt att du tillämpar extra kontroll av hunden. Kort koppel och dig placerad
mellan hunden och den du möter.
Kontrollera dina fakturor
Det är tyvärr allt fler som missar att betala sina fakturor för el och årsavgift i tid. Eldebiteringen sker i
efterhand, så föreningen behöver få in pengarna snarast, senast 15 dagar efter utskick. Om betalningen
är mycket försenad får man en påminnelsefaktura som inkluderar en påminnelseavgift på 60 kr.
Det har tidigare hänt några medlemmar att fakturan hamnat i skräpposten och därför blivit missad.
Tror du att du missat din faktura så leta i din skräppost för säkerhets skull. Fakturan för föregående
kvartal skickas omkring den 15:e i kommande månad – så snart är det dags att hålla utkik efter årets
första elfaktura som alltså ska dyka upp den 15 april.
Uppdatera dig på nätet
Vi vill påminna om vår hemsida www.ullna.com där det finns mycket bra information om allt möjligt
som rör livet som stugägare i vår förening. Nu finns dessutom uppdaterad information kring reglerna
gällande vatten, avlopp och även bygglov. Se till att hålla dig uppdaterad om vad som gäller. Här följer
ändå de viktigaste punkterna:
✓ Vatten bärs in och avloppsvatten bärs ut ur stugan.
✓ Vatten från disk och dusch utomhus ska hällas på växlighet eller klara infiltration på egen tomt.
Detta vatten får inte orsaka olägenhet för grannar i form av lukt eller attraherande av skadedjur.
✓ Avloppsvatten får inte ledas bort mot dike.
✓ Alla typer av markbädd kräver tillstånd.
Vi vill samtidigt återigen påminna om det självklara i att hjälpas åt att hålla grannsämjan fin. Vår
förening är en liten minidemokrati med en flora av viljor, åsikter och karaktärer. Man kanske inte drar
jämnt med alla, men man kan försöka ha en positiv grundinställning och fokusera på det vi har
gemensamt – förmånen att få ha en stuga vid Ullnasjön.
För mig och min familj har stugan inneburit en otrolig vitamininjektion. Och nu när Roslagsbanan
stannar vid nybyggda Arninge Station kan vi ta oss dit ännu smidigare. Fantastiskt lyxigt.

Flis finnes!
Vi har fått ett oväntat men välkommet tillskott av ett stort lass med träflis. Det var en trädfällningsfirma
som hörde av sig och erbjöd sig att skänka dagens lass med träflis då det på så vis återgår till naturen.
Träflis är mycket populärt i andra koloniföreningar, så detta var en mycket trevlig överraskning. Träflis
används primärt som marktäckare i och runt rabatter och träd för att bevara fukt, förbättra jorden och
minska risk för ogräs. Träflisen ligger vid vändplanen vid stuga 58 på norra området. Tänk på att alla
måste få möjlighet att ta del av gåvan. Styrelsen ska undersöka om någon trädfällningsfirma kan höra av
sig fler gånger om det visar sig att detta lass var uppskattat av många.
Slutligen påminner vi igen om årets städdagar. Det är då vi hjälps åt med små och stora insatser för att
förbättra och snygga till våra gemensamma ytor. Första städdagen är söndagen den 8 maj och då
serveras fika på norras allmänning. De nästa tillfällena är söndag 19 juni och söndag 25 september.

Med förhoppning om fin uppslutning på årsmötet och en fantastisk vår!
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)
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