
Strömshammars Vägförening  

  

Tanken med denna lilla informationsskrift är att de nyinflyttade skall få en inblick i hur olika saker fungerar 

inom området. En hel del information finns även på hemsidan "http://www.stromshammar.se"  

  

Strömshammars vägförening består av 130 medlemmar, huvuddelen av medlemmarna är fritidsboende. 

Området byggdes upp till stor del under början av 1970-talet, ett stort antal medlemmar finns kvar sedan 

början. Årsmöte hålls årligen under augusti månad, samtliga fastighetsägare erhåller skriftlig kallelse till detta 

möte. Vid årsmötet fattas bl.a. beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. Föreningen skickar 

ut avier ang. denna avgift. Uppgift om dess storlek finns i årsmötesprotokoll samt hur betalning skall ske.  

  

  

Omgivningarna  

Området är beläget mitt i skogen, och ger möjlighet till skogspromenader, bad i sjöarna Kvarnsjön och 

Henaren. I sjöarna finns det gott om fisk, för att fiska krävs att man löser fiskekort. Det finns abborre, gädda 

och även gös i Henaren. Tillfälle till kräftfiske förekommer en gång per år. Grönområden har till viss del 

iordningställts. Vid sjön Henaren finns en fotbollsplan och strax invid en Bouleplan. Festplatsen ligger strax 

nedanför ovan vattnet, där hålls årligen midsommarfirande med dans runt midsommarstången mm. På udden 

invid badet i Kvarnsjön finns en iordningsställd grillplats som ibland nyttjas vid olika tillfällen under året. Det 

även en badplats vid Henaren, samt ytterligare ett antal utplacerade bryggor längs med stränderna. Vad gäller 

trädfällning på egen tomt är det också tomtägarens ansvar, men vi vill uppmuntra till att man inför en 

trädfällning samråder med berörda grannar. Fällning av träd på allmänning för ej förekomma utan detta sker 

efter samråd med styrelsen.  

  

  

Sörmlandsleden går en bit upp i skogen bakom Kvarnsjön, stigen upp till Sörmlandsleden är framkomlig, men 

ju fler som går desto bättre blir den.  

  

Våra vägar  

Områdets vägar omfattar en dryg halvmil. För vinterhalvårets snöröjning, sandning och påfyllning av 

sandlådor och sommarhalvårets grusning, dikesrensning och övriga förbättrings- åtgärder svarar föreningens 

Väg- och Grönområdes ansvarige. Snöröjning sker med nästkommande dygnens nederbörd och 

framkommande väderlek i åtanke för att hålla kostnaderna nere.   

  

För den ca. 2 km. långa vägsträckan fram till området svarar Marielunds vägförening. Föreningen är en 

sammanslutning av de fastighetsägare som bor längs vägen eller nyttjar vägen för att komma till sina 

jordbruks- skogsbruk. Strömshammars vägförening har 520 av 599 andelar i föreningen.   

Inom området gäller hastighetsbegränsning av 30 km/tim. Eftersom vägar används i lika hög grad till 

promenad och cykelväg som för bilåkande, måste fartbegränsningen respekteras. Som tur är har vi genom åren 

klarat oss från någon allvarligare olycka. Det finns många argument på att hålla ned hastigheten, tänk på att 

både barn och vuxna kan vara nyckfulla.  

  

Vårt vatten  

Vårt dricksvatten tas ur Kvarnsjön, vattnet distribueras via två pumphus och förser samtliga hushåll med 

dricksvatten. Vattnets ph kontrolleras och justeras med hjälp av soda. Vattnet kloreras även för att undvika 

bakteriebildning. För att binda finpartikliga humusämnen innan filtrering tillsätts s.k flock. Tänk på att 

hushålla med vattnet! För bevattning av växter mm får vattenspridare ej användas. Anläggningen är 



dimensionerad för att förse samtliga hushåll med hushållsvatten. Varje tomtägare ansvarar för sin 

avstängningsventil oavsett var den är belägen. Samtliga avstängningsventiler skall fungera.  

  

Arbetsdagar  

Under verksamhetsåret har föreningen två arbetsdagar, en höst och en under våren. Samtliga fastighetsägare 

måste delta vid en arbetsdag under verksamhetsåret. Verksamhetsåret löper från 1 juli till 30 juni. Området är 

indelat i fyra arbetslag. Om man har förhinder att kunna arbeta med fysiskt ansträngande arbete måste man 

kontakta sin arbetsledare innan aktuell dag för att få en lättare uppgift. Om man väljer eller har förhinder att 

inte medverka vid något av de två tillfällena debiteras en extra medlemsavgift som betalas i samband med 

årsavgiften. Information om arbetsdagar finns på hemsidan eller på anslagstavlor strax innan aktuellt dag.  

  

Sopor  

Inom området finns två containrar uppställda för hushållssopor. Grovsopor lämnas på Fruängstippen i Flen. 

Kontakta Flens kommun för öppettider.   

  

Latrinhämtning  

Latrinhämtning utförs av Flens kommun, kontakta dem vid frågor.  

  

Tanktömning  

Planera tömning av septiktank, under vårvintern kan vägarna stängas av för tung trafik. Kommunen utför 

numera tömning med ett större fordon än tidigare år. Måste akut tömning ske får resp. tomtägare beställa 

tömning med mindre bil. Denna extra kostnad som en akut tömning ger upphov till, svarar resp. 

fastighetsägare för.  

  

  

Slutligen hoppas vi att du/ni ska trivas i Strömshammar!!  

  

Styrelsen   

  

Strömshammars Vägförening  

  

  


