
   

 

   

 

UllnaNytt - mars 2023 

 
En ny säsong på vårt älskade Ullna är så sakteliga på väg tillbaka, även om det är svårt 
att föreställa sig just nu då vintern gjort en så magnifik återkomst. Men snart kommer 
den att släppa sitt grepp om odlingar, växter och utemöbler. Snart är vi där igen och 
pysslar, odlar, grillar, badar och umgås med vänner, släktingar och grannar – eller 
kanske bara är för oss själva och njuter av stillheten, grönskan och fokuseringen på 
det lilla i livet som betyder så mycket. 
 
Bryggorna 
Våra älskade bryggor har åkt på en del stryk de två senaste vintrarna. Särskilt sorgligt 
är det med den bara några år gamla bryggan på södra, som ju byggdes ideellt av 
några engagerade och skickliga medlemmar, med byggmaterial inköpt av föreningen. 
Redan förra vintern tog den en hel del skada av trycket från den isbelagda sjön och vi 
har nu tvingats montera ner den för att senare kunna bygga upp en issäker version. 
En stor del av materialet från de gamla bryggorna kommer att kunna återanvändas. 
Även bryggan på norra kommer att byggas om i sinom tid. Till att börja med kommer 
den att repareras så att den går att använda över sommaren, men senare kommer den 
att behöva en rejälare renovering. Bryggorna skapar ett stort mervärde för oss alla och 
de höjer även värdet på stugorna i form av närheten till Ullnasjön och möjligheten till 
bad och rekreation. En del grundarbete har påbörjats på södra i form av transport av 
en del sten från parkeringen på södra till bryggplatsen. De hjulspår som finns kvar 
efter arbetet kommer att återställas till sommaren.  
 
Elstödet 
Bostadsrättsföreningar och motsvarande - där koloniföreningar ingår - får tyvärr vänta 
på elprisstödet. Regeringen har ännu inte sagt något om när pengar kan börja betalas 
ut. Så snart vi vet mer kommer vi att återkomma i frågan. 
 
Städdagar 
7 maj, 18 juni och 24 september anordnas årets städdagar då vi tillsammans hjälps åt 
med små och stora projekt för att putsa upp området samtidigt som vi umgås och 
fikar. Starttiden är 10:30 så att de som kommer med buss inte ska behöva stressa. 
Kom ihåg att närvaro på minst två av tre dagar är obligatoriskt. 
På städdagarna kommer vi fortsätta med det påbörjade projektet att röja upp och 
återställa platserna för de gamla avfallshögarna. Läget är ju värst på norra, så därför 
bör så många som möjligt hjälpa till där. I samband med städdagarna kommer vi 
återigen att organisera kollektiv bortkörning av grövre, nedklippt, torrt avfall från den 
egna tomten. Under städdagen i september kommer vi även att kunna ha en hög med 
avfall nere vid sjön på norra som vi sedan eldar upp någon gång efter 30 september 
då eldningsförbudet upphör. 



   

 

   

 

OBS! I god tid innan aktuella städdagar kommer information om när och var dessa 
högar kan påbörjas. Innan dess gäller kompostering och förvaring på egna tomten, 
alternativt egen bortforsling till exempelvis Hagby. 
 
Årsstämma 
Lördagen den 25 mars är det dags för årsstämma. Kallelse har skickats ut och vi 
hoppas så klart på fin uppslutning. Vår uppmaning att skriva motioner har fallit väl ut 
och på stämman kommer vi att ta ställning till flera intressanta förslag från flera 
medlemmar. Missa inte denna möjlighet att diskutera, påverka och besluta om frågor 
som rör oss alla på Ullna! 
 
Till sist vill vi uppmana er att hålla styrelsen informerade om ni byter adress eller 
mejladress. 
 
Genom styrelsen 
 
Jonas Molund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemsida: www.ullna.com 
 
Ordförande: Lena Cronvall Morén  lena.cronvall@outlook.com 
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Ledamot & skribent: Jonas Molund  molundjonas@gmail.com 
Ledamot & sekreterare: Birgitta Wikfeldt birgita.wik@hotmail.com 
Kassör: Margareta Weinesjö  margaretaweinesjo@gmail.com 
 

http://www.ullna.com/
mailto:lena.cronvall@outlook.com
mailto:ken@jibreus.se
mailto:peterson606@hotmail.com
mailto:molundjonas@gmail.com
mailto:birgita.wik@hotmail.com
mailto:margaretaweinesjo@gmail.com

