
 

 

 

 

 

 
Ordföranden har ordet! 

Hej alla medlemmar och boende i 
Edsängen! 
 
Nu har hösten kommit, löven har fallit, det 
är mörkt och det är dags för en ny bulletin! 
 
Vi befinner oss just nu i en ny våg av 
Corona-pandemin. Nya restriktioner gäller 
och det är viktigt att vi alla följer regler 
och rekommendationer för vår egen och 
allas säkerhet. Jag hoppas att ni alla 
medlemmar och era nära och kära mår 
bra. Det är i skrivande stund oklart om vi 
kommer att kunna hålla vårt årsmöte som 
vanligt eller om det hålls digitalt. Vi i 
styrelse håller koll på situation och 
kommer att meddela våra medlemmar i 
god tid.  
 
Styrelsen har haft en relativt lugn period 
de senaste månaderna. Frestavägen och 
Skogsängsvägen är i princip färdigställda, 
cykelvägen mellan Edsängen och 
Väsjöområdet är nu öppen och inga nya 
detaljplaner har tagits fram. Arbete för att 
bygga infrastruktur i Väsjöområdet 
fortsätter. Vi har engagerat oss huvud-
sakligen i två frågor 
✓ Hastigheten på Frestavägen. Trots 

nya skyltar och nya gupp upplever en 
del medlemmar att hastigheten är 
fortsatt hög. Vi har kontaktats av en del 
medlemmar som har engagerat sig i 
frågan och bett om vår hjälp. Bland 
annat rekommenderas en fartkamera 
på Frestavägen. Vi har tagit upp detta 
med kommunen och inväntar svar. 

✓ Korsningen Frestavägen/Båtsmans-
vägen. Under förra årets årsmöte 
föreslogs det att vi skulle organisera en 
namninsamling för att be kommunen 
att återställa trafiksignalen. Vi har 
också försökt engagera andra 

föreningar i 
området dock 
utan framgång. 
Med tanke på 
det svar och de 
argument vi 
fått tidigare från kommunen, samt det 
svaga intresset har vi bestämt oss för 
att pausa frågan ett tag och se hur 
trafiksituationen utvecklar sig.  

 
Den 28 oktober träffade vi i styrelse några 
representanter från kommunen för en 
uppdatering kring Väsjöområdet samt 
pågående arbeten i Edsängen. Hastighets-
problem på Frestavägen diskuterades 
också.  Mer i separat stycke i denna 
bulletin. 
 
Även om vi befinner oss i en lugnare 
period, fortsätter styrelsen arbetet med att 
bevaka situationen och utvecklingar i 
området. Vi påverkar beslut, får till 
förändringar och får åtgärder att vidtas. 
Våra prioriterade intresseområden 
fortsätter att vara trafiksituation längst 
Frestavägen och i Edsängen, samt 
utveckling i Väsjön med fokus bland annat 
på trafikfrågor.  
 
Tips och råd från er medlemmar är alltid 
välkomna! Skicka gärna synpunkter på 
mejl till vår adress edsangen@gmail.com 
och passa på att anmäla er till den mejl-
lista vi använder för att snabbare kunna nå 
ut med information. Har ni inte mejl går 
naturligtvis telefon eller en lapp i 
brevlådan också bra. Styrelsens telefon-
nummer finns på sista sidan i bulletinen.
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För att kunna påverka våra politiker och 
tjänstemän, är det viktigt att vi är så många 
som möjligt. Jag vill därför uppmana alla 
boende i Edsängen att bli medlem i 
villaägareföreningen. Förutom att ha större 
möjligheter att påverka vårt boende, erbjuds 
medlemmar en del förmåner som till exempel 
rabatter, juridisk och teknisk rådgivning, VIP-
kväller med mera. Så om du inte är redan 
medlem, bli det idag! Om din granne inte är 

medlem, knacka på hens dörr och uppmana 
hen att påverka vårt boende.  
 
Jag och hela styrelsen önskar er alla en trevlig 
och säker jul och nyår! 
 
 

Marco Casole 
Ordförande

 

 
Grannsamverkan 
Nu när dagarna blir kortare och mörkret 
lägger sig är det viktigt att vi inom Edsängens 
försöker upprätthålla vår grannsamverkan så 

gott det går. På grund av rådande 
coronaläge är vi många som nu 
jobbar hemifrån och kanske, just 
därför, blir förskonade från inbrott. 
 
Vår grannsamverkan består av 13 
områdesansvariga. På föreningens 
hemsida 

http://www.villaagarna.se/Lokalt/ABC/Lokal
foreningar/Edsangens-Villaagareforening/ 
kan man, under fliken ”Grannsamverkan”, 
hitta en lista över de områdesansvariga och se 
vilken representant man själv tillhör. Är du 
inte ansluten till grannsamverkan är du 
välkommen att kontakta din representant för 
att därigenom få fortlöpande information om 
något händer i vårt område. Blir du själv 

drabbad av brott är det värdefullt för oss 
andra att få ta del av detta genom att du då 
berättar det för din representant. 
 
Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du 
på www.samverkanmotbrott.se  
 
Har du sett något brott, kontakta polisen 
på 114 14 eller lämna tips på 
www.polisen.se. Vid pågående brott ring 
alltid 112!  
 
 

Samtliga grannar tillönskas 
God Jul och Gott Nytt År 

 
 

Christina Danewid 
Samordnare för grannsamverkan.

 

 

Föreningens kassa 
Efter föreningens årsmöte i våras fick 
styrelsen förslag i att investera lite av det 
överskott som föreningen har i en släpvagn 
som medlemmar skulle kunna låna. Styrelsen 
har undersökt möjligheterna och kommit fram 
till att administrationen med bokning, utlåning 
och skötsel skulle innebära mycket tid och de 
årliga driftkostnaderna för service, försäkring 
och besiktning skulle innebära en höjning av 
medlemsavgiften efter ett par år. Idag finns ca 
30 000 kr i föreningens kassa och medlems-
avgiften är sedan ett antal år 25 kr per år och 
räcker ganska precis till att hålla årsmöte med 
smörgåstårta och tryckkostnader för två 
nummer av Edsängsbulletinen. 
 
Styrelsen har dock tittat på andra 
investeringar. Bland annat att köpa in ett lite 

större partytält att ha till utlåning till 
föreningens medlemmar. Vi pratar även med 
kommunen om möjligheten att på något sätt 
sponsra utrustning i lekparken på 
Tulpanvägen/Lavendelvägen. 
 
Vi behöver Dina idéer och förslag att investera 
i till förmån för oss medlemmar. 
 
Skicka ditt förslag till föreningens mejl 
edsangen@gmail.com. Senast 31 januari vill vi 
ha ditt förslag. De idéer och förslag som 
styrelsen tror är genomförbara kommer 
förberedas och informeras om innan nästa 
årsmöte. Under årsmötet röstar vi på de 
inkomma förslagen och beslutar vad vi går 
vidare med. 

 
Utökad styrelse 
Skulle du vilja arbeta mer aktivt med frågor som rör vårt närområde så finns det nu möjligheter 

då vi planerar att öka ut antalet medlemmar i vår styrelse på vårt årsmöte i mars. Är du 

intresserad så skicka ett mejl till tomas.svensson@gmx.com. Detta mejl kommer att 

vidarebefordras till föreningens valberedning. 
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Edsängen på Facebook 
 
För alla oss boende här i Edsängen finns gruppen ”Edsängen!”. Här kan ni informera eller slänga 
ut frågor till varandra om det mesta. Hitta någon att träna, dricka kaffe eller promenera med. Det 
finns ytterligare en grupp exklusivt för den kvinnliga befolkningen i Edsängen, ”Edsängens 
Systerskap”.  
 
Grupperna är slutna och du begär tillträde via Facebook, bara ett krav finns för att kunna gå 
med, du måste bo i Edsängen. Grupperna kan komma att göras hemliga framöver. 

Möte mellan Edsängens Villaägareföreningen och Sollentuna kommun 
 
Den 28 oktober träffade vi Mattias Berg, 
kommunikationsansvarig på Sollentuna 
kommun, och Sara Hultqvist, områdesansvarig 
Väsjön. 
 
På grund av den rådande ekonomiska 
situationen där intresset för nybygge har 
minskat hos byggherrar, har kommunen valt 
att prioritera tre områden för den framtida 
utvecklingen i närtid: Väsjötorg + Rökeriet, 
Norra Väsjön och Södersätra.  
✓ Väsjötorg + Rökeriet: etablering av gator 

och påldäck pågår just nu. Byggandet av 
bostäder kommer att ske i 5 etapper under 
2020-2029 

✓ Norra Väsjön: även i detta fall kommer 
etablering at ske under 5 faser under cirka 
10 år. Byggstart beräknas ske under 2021. 
Just nu detaljplaneras första etappen, 
planen kommer att vara klar om ungefär 6 
månader. 

✓ Södersätra: området består huvud-
sakligen av villor och parhus. En stor del är 
redan etablerat och man kommer att 

återta byggandet av flerfamiljehus under 
2021. Klart om ca 5 år 

✓ Blågröna stråket: arbetet för nuvarande 
pausat pga. strandskydstvist 

✓ Södra Väsjön och Edsbergs Alle: pausat 
med preliminär byggstart 2025 

✓ Gustavsbergsgärdet: man avvaktar 
nedmontering av kraftledningar. Datum 
för detta är inte fastställt 

✓ Första delen av skolan planeras vara klar 
under 2024. Man kommer att börja med 
årskurs F-3 och sedan fortsätter med 
årskurs 4-9 

 
Vi diskuterade också situation på Frestavägen. 
Vägen har stora krav på framkomlighet så 
kommunen menar att det är svårt att vidta 
ytterligare åtgärder. Kommunen återkommer 
om varför farthinder är av olika höjder och 
möjligheten att ha en fartkamera 
 
Inga stora arbeten planeras i Edsängen under 
den närmaste framtiden 
 

Nyinflyttad? 
 
Ni hälsas hjärtligt välkomna till Edsängen och 
vi tycker det vore trevligt om ni ville vara en 
del av vår gemenskap och medlem i vår 
förening. 
 
Ett medlemskap i Villaägarna ger många 
fördelar, du får bl.a. tillgång till Sveriges mest 
kompletta expertrådgivning samt bra rabatter 
och förmåner hos Sveriges mest välkända 
företag. 
 

Gå in på Villaägarnas Riksförbunds hemsida, 
www.villaagarna.se och sök fram vår 
förenings hemsida och välj ”Bli medlem” som 
finns i högerkanten på websidan. Om du blir 
medlem på annat sätt, glöm inte att ange vår 
föreningskod 1183. 
 
Ta gärna kontakt med Christina Danewid, 
områdets samordnare för grannsamverkan 
som finns i området. 

  

http://www.villaagarna.se/


Föreningsinformation 

Snabbare för dig och billigare för 
föreningen att skicka ut information via e-
post.  
 
Skicka ett mejl till edsangen@gmail.com 
för att anmäla er. 
 
Edsängsbulletinen delas ut i alla brevlådor 
i området. Den finns även i elektronisk 
form på föreningens hemsida. 

Låna prylar av föreningen 

För er medlemmar i Edsängens Villa-
ägareförening finns kundkort till Martin 
Olsson. Kundkorten finns att låna hos Ola 
Bogren och Marie Eckerstrand. Vi har även 
en kaffebryggare med kapacitet upp till 50 
koppar och 10 st. muffinsformar i plåt att 
låna för medlemmar utan kostnad.  
 
Läs mer på föreningens hemsida om hur 
du gör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

God Jul och Gott Nytt År 

Önskar 

Styrelsen i Edsängens Villaägareförening 
 

Kallelse till årsmöte 

Årsmöte för medlemmar i Edsängens Villaägareförening kommer att genomföras 
måndag den 22 mars 2021, klockan 19:00. Denna gång planerar vi att vara i 
Törnskogens Villaägareförenings lokaler i Vaxmoraskolan om Covid19 situationen 
tillåter, skulle så inte vara fallet planerar vi att genomföra årsmötet digitalt. Vi skulle 
därför denna gång vilja att ni anmäler er via mejl till edsangen@gmail.com för att vi 
skall kunna skicka ut en eventuell digital inbjudan. 
 
Valberedning: 
Willi Grosser, tel. 070 - 965 31 42 
 
Som vanligt kommer vi att ha en inbjuden gäst som berättar om aktuella ting. Denna 
gång så blir det Sollentuna kommun som kommer och informerar om vad som 
händer i Väsjöområdet och i närområdet i övrigt 
 
Medlemmar har möjlighet att inför årsmötet inkomma med motioner. Dessa skall 
vara inlämnade till styrelsen senast 31 januari. Eventuella motioner kommer att 
presenteras på hemsidan inför mötet. 
 
Dagordning för årsmötet finns att se på vår hemsida. Har du inte internet, så 
kontakta någon i styrelsen för ett pappersexemplar. 
 
Välkomna! 

 

Edsängsbulletinen ges ut av Edsängens villaägareförening två gånger per år.  
2020 års styrelse består av Marco Casole (ordförande) tel. 070 - 779 24 95,  
Martin Johnson (v ordförande) tel. 070 - 484 11 31, Sture Byström (kassör) tel.  
070 - 571 17 70, Tomas Svensson (sekreterare) tel. 070 - 695 69 34 och Henrik 
Lilieholm 070-687 18 11 
 
Vår föreningshemsida hittar du på 
https://www.villaagarna.se/lokalt/region-abc2/lokalforeningar/edsangens-
villaagareforening/  
 
För att komma i kontakt med styrelsen går det bra att ringa någon i styrelsen eller 
mejla till edsangen@gmail.com 
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