
 

UllnaNytt – maj 2022 
Sakta men säkert har våren kommit för att stanna. Ett av de trevligaste vårtecknen för oss 

på Ullna är den första städdagen, som ju går av stapeln nu på söndag 8 maj. Vi hoppas som 

vanligt på god uppslutning. Det går både bättre, fortare och är trevligare om så många som 

möjligt är med och hjälps åt med stort och smått. Det är för det mesta inte några särskilt 

betungande uppgifter. Men det betyder mycket för sammanhållningen att bidra med det 

man kan. Kaffe, smörgås och dricka kommer att serveras på norras allmänning. 

Kompostera rätt! 

Denna säsong är det extra viktigt att kompostera rätt. Styrelsen kommer snart att träffa 

representanter från Täby kommun för att komma fram till en bättre lösning för våra 

gemensamma komposter. På norra finns det risk för att bakterier från förmultnings-

processen i komposten sprider sig till sjön. Så småningom kommer även komposten på 

södra att få en annan lösning, men i nuläget är dess belägenhet inte lika akut som den på 

norra. Med början nu på städdagen så får endast trädgårdsavfall från allmänna ytor läggas 

på våra gemensamma komposter. Trädgårdsavfall från den egna tomten får inte slängas på 

de allmänna komposterna utan måste hanteras i egen kompost, alternativt köras till 

Hagbytippen. På norra är det särskilt viktigt att större grenar, virke och annat som inte hör 

hemma på en kompost inte läggs där och förvärrar läget för en redan ansträngd kompost 

och sjö. Även allmänningen ner mot stranden på norra ska hållas fri från sådant. 

 De nya toaletterna klara! 

Gabriel och Putte har gjort ett kanonjobb och nu är våra nya allmänna toaletter färdiga. 

Koden är densamma som till vägbommen. 



Sorg på Ullna 

Tony Westerberg har gått bort i sviterna av cancer i en ålder av 67 år. Han levde ihop med 

sin Britt-Marie i 31 år. De köpte sin stuga på 

norra 2003 och har älskat området ända 

sedan dess. Tony var en pratglad person som 

fick många vänner på Ullna. Han byggde upp 

vår hemsida och administrerade den fram till 

för bara någon månad sedan. Han var även 

drivande när det gällde att anordna gemensamma fester till midsommar och kräftskivor. 

Hans sambo Britt-Marie har bifogat det här fotot som visar Tony när han mådde som bäst: 

”Han älskade att sitta nere vid sjön och filosofera. Han fotade mycket också.”, skriver hon. 

 

Styrelsen och alla grannar tackar Tony för sitt engagemang och allt han bidragit med under 

sina år på Ullna. 

 

Genom styrelsen 

~ Jonas Molund 
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