
 

 

NÄSTORPSBLADET 
2022 

Information till medlemmarna i Nästorps samfällighet 

 

Viktiga datum 2022 

Sommarvattnet:  
Sommarvattnet sätts på när vädret tillåter, efter beslut av Vattengruppen. Styrelsen informerar. 

 

Lördag den 23 april: Vårens arbetsdag 
Lördagen den 23 april är det dags för vårens arbetsdag. Arbetet kommer spridas ut under dagen enligt 

hösten 2021. Samling och avslut sker vid pumphuset för all grupper.  

 

Grupp 1 samlas kl. 10:00 och arbetar till 12:30  

Grupp 3 samlas kl. 12:00 och arbetar till 14:30 

Grupp 2 samlas kl. 14:00 och arbetar till 16:30 

 

Gruppindelningen är densamma som för kräftfisket (se indelning under punkten kräftfiske). 

Arbetsområden presenteras vid samlingen. Styrelsen bjuder på förfriskningar. 

  

Lördag den 30 april: Valborgsmässoafton 
Styrelsen genomför inget anordnat Valborgsfirandet. Vi vill dock påminna om att det inte längre är 

tillåtet att dra ihop grenar, sly, ris m.m. på midsommarängen till en brasa.  

De senaste åren har vi inte kunnat elda högen då risken för gräsbrand varit stor i hela Södermanland.  

 

Fiskekort i Näsnaren  
Fiske med metspö, kastspö, drag och pimpel är tillåtet för den som löser fiskekort. Från våra 

båtbryggor får alla i Nästorp fiska utan fiskekort, inget fiske tillåtet från badbryggan. 

 

Pris: Fiskekort för Nästorps medlemmar kostar 250kr/år. 

 
Styrelsen har förhandlat fram följande: 

• Fiskekortet gäller för familjen/hushållet. 

• Kortet är fortfarande personligt för hushållet och kan inte lånas ut till vänner, bekanta, eller 

personer som ev. hyr bostaden. 

• Vänner på besök som fiskar samtidigt som fastighetsägaren får köpa dagkort. 

• Medlemmar i Nästorp skickar sina uppgifter via email till: fiskekort.nasnaren@gmail.com För- 

och efternamn, gatuadress i Nästorp, samt att det gäller fiskekort i Näsnaren för registrering.  

Betala via bankgiro eller Swish. Uppge namn, adress och fiskekort Näsnaren.  

Bankgiro: 5820-2722 eller Swish: 123-0383141 (mottagare Börjes Entreprenad) 

 

Det krävs inte fiskekort för att vara med på kräftfisket. 

För ytterligare frågor omkring fisket hänvisar vi till styrelsens mailadress: styrelsen@nastorp.se 

mailto:fiskekort.nasnaren@gmail.com
mailto:styrelsen@nastorp.se


 

 2 

Fredagen den 24 juni: Midsommarafton 
Grupp 2 ansvarar för midsommarfirande 2022 (firandet ställdes in 2020 och 2021). Anslag sätts upp på 

pumphuset av ansvarig grupp och gruppen informerar styrelsen så informationen även kan läggas upp på 

hemsidan. 

 

31 juli: Motioner till stämman 
Den 31 juli är sista dag att lämna in motioner till årets föreningsstämma. Motioner skickas enklast via e-

post till styrelsen@nastorp.se alternativt lämnas personligen till en styrelseledamot. 

 

Kräftfiske vecka 32, 33 och 34 
Håll utkik efter mer information på pumphuset/hemsidan/email. Kontakta styrelsen om du har ansvar för 

kräftfisket i er grupp. 

 

Grupp 1  

12-14 augusti   

• Näckrossvängen 2 

• Gullvivestigen 2-10 

• Liljekonvaljstigen 1-6 

• Vitsippestigen 1-9 

Grupp 3   

19-20 augusti   

• Näckrossvängen 4-22 

• Violstigen 1-4 

Grupp 2  

26-27 augusti  

• Liljekonvaljstigen 7-24  

• Skogsklockestigen 1-6 

 

Söndagen den 4 september: Föreningsstämma 
Föreningsstämman hålls söndagen den 4 september kl. 11:00 i Glindrans skola. Separat kallelse skickas 

från styrelsen. 

Lördagen den 1 oktober: Höstens arbetsdag 
Lördagen den 1 oktober är det dags för höstens arbetsdag. Med anledning av pandemin genomförs 

arbetsdagen på samma sätt som våren 2022. Samling och avslut sker vid pumphuset för all grupper.  

 

Grupp 1 samlas kl. 10:00 och arbetar till 12:30  

Grupp 3 samlas kl. 12:00 och arbetar till 14:30 

Grupp 2 samlas kl. 14:00 och arbetar till 16:30 

 

Gruppindelningen är densamma som för kräftfisket (se indelning under punkten kräftfiske). 

Arbetsområden presenteras vid samlingen. Styrelsen bjuder på förfriskningar. 

31 oktober: Medlemsavgift 
Den medlemsavgift som beslutas av stämman den 5 september 2021 ska vara insatt på plusgirokonto 

430 93 65-7 senast den 31 oktober 2021. Den som är lagfaren ägare 31 oktober har ansvaret för att 

betala avgiften för 2021/2022. 

mailto:styrelsen@nastorp.se
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Sommarvattnet:  
Sommarvattnet stängs av i november. Väderläget styr när vattnet stängs av. Beslut om datum fattas av 

Vattengruppen och styrelsen informerar medlemmarna. 

 

Gemensam skötsel av området 

Vi som bor i Nästorps fritidsområde delar på ansvaret för skötsel av området. Varje tomtägare utför 

skötseln av den egna tomten och tomtnära mark. De gemensamma vägarna, grönområdena och övriga 

ytor sköter vi tillsammans. Stämman har utsett fem arbetsgrupper för områden vatten, vägar, 

grönområden, bryggor och byggnader. Nedan kan du se vad arbetsgruppen gör och vad du själv 

förväntas göra.  

Vattengruppen – kontaktperson i styrelsen Carina Söderström 

• Har huvudansvar för den gemensamma vattenanläggningen 

• Kopplar av och på sommarvattnet  

• Rengör tank och hydrofor  

• Kontrollerar rören i marken 

Det här gör du själv  

• Ser till att den egna vattenposten vid tomtgränsen är väl isolerad 

• Stänger av sommarvattnet när du inte är på plats 

• Kontrollerar att kranarna inte läcker 

Grönområdesgruppen - kontaktperson i styrelsen Calle Bondesson  

• Klipper ängen, badplatsen, fotbollsplanen och andra gemensamma grönytor  

• Planerar och leder röjning av sly längs gemensamma stigar  

• Planerar och leder insatser på våra gemensamma arbetsdagar 

• Den gemensamt antagna grönområdesplanen som finns på hemsidan 

Det här gör du själv  

• Röjer tomtnära sly 

• Ser till så att häckar inte skymmer eller hindrar framkomligheten i området 

• Beskär träd så att de inte går upp i ledningar 

• Kom gärna med dina synpunkter om andra åtgärder som vi gemensamt kan göra för att få 

området ännu finare. Maila dessa till styrelsen@nastorp.se 

Väggruppen - kontaktperson i styrelsen Johan Garp  

• Ansvarar för skötsel av infartsvägen till exempel fyller i gropar och annat underhåll. Beställer 

snöröjning, hyvling av vägen m.m. 

Det här gör du själv  

• Sköter tomtnära diken.  

 

Bryggruppen - kontaktperson i styrelsen Marie Adle  

• Ser till att bryggorna är väl förtöjda  

• Ansvarar för inoljning och annat underhåll  

• Ser till att badflotten är på plats.  

Det här gör du själv  

• Sköter förtöjningsanordning, boj och bojsten på den egna båtplatsen.  

• Ser till att båten är rätt förtöjd.  

• Båten måste ligga förtöjd vid båtbrygga vid tilldelad båtplats. 

mailto:styrelsen@nastorp.se
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Bygg-/fastighetsgruppen - kontaktperson i styrelsen Kenneth Ahlberg 

• Sköter om föreningens gemensamma byggnader och spänger  

• Ansvarar för inoljning, målning och annat underhåll  

Det här gör du själv  

• Meddelar styrelsen om du ser behov av underhåll/lagning m.m. på någon av föreningens 

gemensamma byggnader och spänger styrelsen@nastorp.se  

Bastugruppen - kontaktperson i styrelsen Kenneth Ahlberg  

• Leder arbetet med upprättande av en bastu vid sjön.  

 

Skötsel av badplatsen 

Huvudansvaret för skötseln av badplatsen har i år grupp 3. Grupp 3 upprättar själva ett arbetsschema för 

perioden 1 maj – 30 september. Grupp 3 hämtar nycklar och etiketter för uppmärkning av latrintunnor 

hos grupp 2, som hade ansvaret föregående år.  
  

• Näckrossvängen 4-22 

• Violstigen 1-4 

 

Ansvaret innebär bl.a.  

• Att vägen från bommen till badet ska underhållas 

• Att bryggor, omklädningsrum och dass ska hållas rena, toapapper skall finnas osv 

• Att latrintunnorna ska bytas vid behov och ställas utanför bommen i tid för hämtning 

Det här gör du själv 

• Hjälper till att hålla badplats och bryggor fria från skräp. Använd soptunnan vid bommen. 

• Plocka undan stolar och leksaker när du inte använder dem. 

• Tar bort det du lämnat på stranden när säsongen är slut 

 

Gruppindelning för kräftfisket, skötsel av badplatsen och arbetsdagar 2022. 

 

Grupp 1    Grupp 3 

Näckrossvängen 2   Näckrossvängen 4-22 

Gullvivestigen 2-10   Violstigen 1-4 

Liljekonvaljstigen 1-6 

Vitsippestigen 1-9 

 

 

Grupp 2  

Liljekonvaljstigen 7-24 

Skogsklockestigen 1-6 
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Övrig information 

 

Bilkörning inom området - Sänk hastigheten!! 

Bilkörning till bad/båtplatsen har ökat. Vi har många, framförallt barn, som cyklar till badet. 

Kör försiktigt och håller hastighetsbegränsningarna! 

Minimera gärna bilåkandet när det är möjligt inom området, så hjälps vi åt att hålla nere 

kostnaderna för vägunderhållet. 

 

Hundar 
Hundar skall alltid vara kopplade inom vårt område under hela året! Detta för allas trivsel. 

OBS! Hunden får gärna bada, men inte vid badstranden, där ska det vara hundfritt! 

 

Elda med förnuft 

Att elda är ett bra sätt att bli av med ris på. Men tänk på att det enligt miljöbalken bara är 

tillåtet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall. Impregnerat eller målat virke, plaster, 

gummi, och annat miljöfarligt avfall får inte eldas. Den typen av skräp blir du enklast av med 

genom att utnyttja grovsophämtningen eller själv köra till soptipp. Det är heller inte tillåtet att 

elda hushållssopor. 

Tänk också på att elda med förnuft och hänsyn. Många är känsliga för brandrök. Håll koll hur 

det blåser innan du tänder så att grannarna inte störs! 

 

Information från jaktansvarig på Jönåker Häradsallmännings mark 
Per Wennerholm bor och driver Glindrans gård som är ansvarig för jakten på marken kring 

vårt område. Jaktlag arrenderar marken av Jönåkers häradsallmänning. De har rätten att jaga, 

släppa jakthundar m.m. samtidigt har de skyldighet att kontrollera viltstammens storlek. 

Den intensivaste jaktperioden är under perioden oktober-februari. Övrig tid av året kan jakt bli 

aktuell men i mindre omfattning. Om någon har frågor går det bra att kontakta jaktansvarig Per 

Wennerholm 070-205 90 43 eller jaktledare Robert Frisk 070-624 81 64. 

 

Fiber 
Under 2018 har fiber grävts ner på området av Utsikt Bredband AB. För att teckna avtal om 

fiber till huset ta kontakt med Utsikt Bredband Katrineholm. 

 

Brevlådor 

Posten levererar post året runt. Adressen till hus i området är:  

 Gatuadress 

 641 92 Katrineholm 

 
 

Uthyrning av fritidshus 

Vid uthyrning av ditt fritidshus är det viktigt att informera hyresgästerna om de gemensamma 

regler som gäller inom området. Informera gärna någon i styrelsen om du planerar att hyra ut 

ditt hus. 
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Du som sålt ditt fritidshus 

Styrelsen vill gärna få veta namn, adress, telefonnummer och e-mailadress till den nya ägaren, 

maila oss på styrelsen@nastorp.se  

 

Avslutningsvis vill vi som vanligt… 

• Visa hänsyn och kör sakta och försiktigt inom området. Påminn även era 

gäster/hyresgäster om detta! 

• Påminna dig som har hund om att hundar alltid ska vara kopplade inom området  

Inga hundar vid badstranden, där ska det vara hundfritt! 

• Vädjar till er alla att i god tid inför vintersäsongen se till att era vattenanslutningar är 

ordentligt isolerade. Det gäller även fastigheter med egen brunn. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Styrelse 2021/2022 

Kontakta styrelsen om du har frågor eller vill informera om något som rör området. 

styrelsen@nastorp.se 

 

Ordförande Elisabet Fällman Tumelius, Vitsippestigen 3 Tel: 0706-83 44 19 

Vice ordförande Michaela Rosén, Näckrossvängen 5  

Sekreterare Carina Söderström, Liljekonvaljstigen 14  

Kassör Calle Bondesson, Liljekonvaljstigen 11  

Ledamöter Kenneth Ahlberg, Liljekonvaljstigen 1 

Marie Adle, Näckrossvängen 7 

Johan Garp, Näckrossvängen 15 

 

   

   

Meddela gärna styrelsen via styrelsen@nastorp.se din e-mailadress samt om du har bytt din 

hemadress. Stadgar, grönområdesplan, årsstämmoprotokoll m.m. finns på föreningens 

webbplats www.nastorp.se  

 

mailto:styrelsen@nastorp.se
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