Ordföranden har ordet
Efter en fantastisk sommar har vi nu hunnit med både en varm september, en regnig
oktober och en snöig november. Jag börjar med den senaste: Rapporterna från de som vistas
mycket på våra öar är att den tunga snön ställt till det en del. Har ni möjlighet så ta er ut och
titta till så att inte något tagit skada. Det finns en del skador på el- och telefonledningar men
Vattenfall är informerat och vad jag förstår så är det inget akut. Vår gemensamma
brandstation har skadats av en tung ekgren som ramlat ned men den sågade jag upp och tog
bort för några veckor sedan.
Vi går mot slutet på ännu ett toppenår i föreningen. Jag är så glad och stolt för den stämning
som vi har!
Vi har fått fantastiskt mycket gjort på våra skötseldagar, den nybildade pumpgruppen har
tagit ett stort ansvar och installerat filter på Krokholmen och Mellanpumpen samt servat
Norra på ett sätt så att vi har haft bra och säkert vatten hela sommaren. T o m ett
pumphaveri på Södra löstes på en eftermiddag!
Bryggruppen och ett starkt team på skötseldagen såg till att Östra bryggan igen är hel och,
förhoppningsvis, klarar många år till.
Utöver dessa insatser så har ängarna och skogar skötts om och i augusti fick dessutom våra
ekar vid stora ängen ett nytt liv efter att de hasselsnår som tagit över förvandlats till flis!
Vackert blev det och förhoppningsvis uppskattar ekarna detta och håller sig stående några
hundra år till. Efter ett antal timmar så lyckades några idoga själar få liv i den gamla
brandsprutan som varit stationerad på Östra bryggan. Vi kunde dock konstatera att den inte
hade varit användbar vid en brand. Styrelsen har därför beslutat att köpa in en ny pump,
samma som i väntkuren, för att placeras på Östra bryggan. Vi behöver också snickra ett nytt
och ändamålsenligt hus för utrustningen. En smal sak för oss!
De insatser som görs av oss alla och de extraordinära insatser som görs av ett antal
medlemmar är en fantastisk bas för att vi skall kunna hålla våra öar välskötta och att våra
gemensamma tillgångar förvaltas väl. Dessutom....vi kryddade i år vårt gemensamma
arbetande men en gemensam lunch efter skötseldagen i juni och en grillkväll i augusti. Vi var
många där och vi hade kanontrevligt! Ropen på ”tradition” var många runt grillarna i augusti
så låt oss diskutera det på årsmötet!
På årsmötet den 22:a mars hoppas jag också att vi har några motioner att behandla. Är det
något ni vill föreslå eller förändra missa inte möjligheten att lämna motioner till styrelsen
(maila till styrelsen@mefjard.se) senast den sista december.
Jag vill tacka alla för ett bra år och hoppas vi ses på Mefjärd under vintern annars får det bli
på årsmötet den 22:a mars på Södergården!
Torbjörn Nordström (1:43)

Bäverbesök på Mefjärd?
Några dagar före midsommar såg Ann att tre små aspar nere vid stranden hade blivit fällda.
En av asparna låg kvar men två var borta. Vid närmare inspektion av de kvarstående
stubbarna kunde man se att asparna blivit avgnagda. Vi tyckte det såg ut som bävergnag och
två tillkallade grannar ansåg också att det såg ut som om en bäver gnagt av träden.
Bävrar kan vistas i saltvatten men är beroende av tillgång till sötvatten. Bävrar finns längs
norska västkusten och likaså längs de svenska väst- och ostkusterna. De lever då i regel vid
åmynningar där de har nära till sötvatten. Bäverungar vistas cirka två år hos sina föräldrar,
men stöts sedan bort och får söka sig egna revir.
Enligt uppgift skall det finnas en bäverfamilj vid en åmynning i Söderviken på Ornö. Den
bäver som besökt Mefjärd är förmodligen en ungbäver som stötts bort från familjen i
Söderviken. Under sitt sök efter en plats för att etablera en egen bosättning har den då
passerat Mefjärd.
Ann och Nils Egberg, 1:33

