Del 8
Fotbollsplan iordningställdes och matcher mellan Södra- och Norra området utspelade .Senare kom
de att utspelas mellan Ekskogen och Älgeby
Sommaren 69 anordnades en cykeltävling
En 3 km lång terränglöpningsbana iordningställdes
Det var också tal om en minigolfbana, men det blev inget beslut fattat
På Långsjön plogades en skridskobana samt ett 2,5 km långt skidspår.
Några entusiaster trampade upp ett ca 10 km långt skidspår på andra sidan Långsjön
Den drivande personen i Fiskevårdssektionen var Gösta Olofsson
Provfiske av kräftor gjordes. Flodkräfta fanns i Långsjön och i mindre omfattning i Hoven
Max tre burar/fastighet och dygn, fick läggas ut - under en vecka
Flodkräftan drabbades av en sjukdom och försvann. Någon planterade då in signalkräftor
Provfiske med nät gav mest skräpfisk
Enligt uppgift så sjönk Hovens vattennivå med 7 cm under två år. Man bestämde att bygga en damm
vid Hovens utlopp mot Långsjön. Gädda inplanterades.
Länsstyrelsen godkände inte dammbyggnaden, den revs (spår finns av den än i dag)
En allmän uppfattning var att Långsjön var djup
1977 tillskrev man Fiskeristyrelsen om att få plantera in gädd- o abborryngel. Man angav att sjön som
djupast var ca 90 meter ( idag vet vi att den är som djupast ca 7-8 meter)
Myndigheten svarade: ”… det är meningslöst, båda arterna har stark reproduktion och behöver ej
upphjälpas…”
Mindre skogsbränder har förekommit på 70- 80 talet
1974 föreslogs att området skulle delas upp i mindre delar, för att få ett bättre underhåll och skötsel
av hela Grönområdet, men intresset var för litet
1976 gav Vägföreningen tillstånd till de boende utmed Uggletorps vägen att sätta upp en vägbom.
Egentligen mot bestämmelsen enligt förrättningsbeslutet från år 1964
OBS! Vår förening har inget ansvar om en olycka skulle hända med anledning av bommen
1979 diskuterades inom Vägföreningen att belägga våra vägar med Y1G, en form av oljegrus.
Frågan återkom 1980, 82, 86, 94. Till slut bestämdes att vi inte skulle belägga våra vägar
Under åren 1980-81 såldes skogsavverkning till Mälarskog
Gallring skedde på mindre platser. På andra sidan Långsjön avverkades alla träd inom vårt område.
Totalt avverkades 630 kubikmeter till ett värde av 92.000 kronor. Av detta fick föreningen ca 30.000
En del av pengarna användes till att borra en ny brunn vid Kärr-/Åsvägen, eftersom vattentillgången
på Norra området behövde förstärkas och även ett pumphus uppfördes
Frivilliga medlemmar planterade skog den 14 maj 1983 på andra sidan av Långsjön
1980 inlämnade föreningen med understöd av Älgeby och Sättra föreningar en skrivelse till
Vägförvaltningen om förbättring av den allmänna vägen, Rialavägen
Efter många o långa förhandlingar och efter att vår förening upplät 670 kvm mark för breddning och
förbättring av sikten. Arbetet genomfördes 1984, utmed vårt område.
Vägen belades med en form av oljegrus
Idag kan vi fortfarande se resultatet i form av att backkrönet vid Sågvägen har rätats ut och svackan
uppfyllts (kunde ha uppfyllts ännu mer). Kurvan vid badet breddades och försågs med vägräcken.
Bergsklacken innan Älgeby infarten bortsprängdes
Diskussionerna vid årsmöten kunde vara livliga. Vid ett tillfälle blev en medlem avvisad och tvingades
lämna lokalen. Denne blev också utesluten ur föreningen
forts i del 9

