
LångvindsBrevet
INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

Bäste Långvindsbo, fritidsboende eller fastboende eller 
detta år halvfastboende!
Ett annorlunda år är detta år, nariga händer p.g.a. ivrigt tvättande, 
undvikande av nära kontakter, arbetat hemma eller i Långvind, träffat 
bara de du lever med m.m. Vi börjar se ljuset i tunneln med Corona 
men vi är inte riktigt där ännu. Vaccineringen tar fart och fler tillfällen för 
kära möten ses varje dag.

En sak som tycks bestå är förundran över det man kallar vårens 
ankomst samt dess bakslag. Jag menar när man just tagit fram 
utemöblerna och fåglarna galet kvittrar då kommer 10 cm blötsnö. Det 
hände här på halvön i veckan, men det ordnar sig nog. Ett annat 
vårtecken är ju också ny-gamla avfallstunnor vid tomtgränserna, gröna 
för restavfall och bruna för matavfall. 

Hudiksvalls kommun samlar nu in sopor från vecka 16 - 41 varannan 
vecka. Några, tror vi räknar till ca 60, har valt året-runt-abonnemang 
med låsbara kärl. Det kommer INTE att finnas kärl för hushållssopor på 
Kråknäsparkeringen. Vi kommer att ordna återvinningskärl för papper, 
plast, glas och metall men INTE hushållssopor och 
matavfallshantering. Information om placering av året-runt-tunnor 
återkommer vi med efter sommaren.

Föreningens aktiviteter, midsommarfirande och pubkväll, står på 
vänteläge till dess att restriktionerna hävs men stränder och bad 
kommer vi att erbjuda liksom vår sommarbutik som drivs av Mikael 
Petterson även detta år. Mickes satsning på hamburgare och toast blev 
lyckad och vi ser fram mot årets innovationer!

Båtbryggorna vid Sörfjärden (Saltpannan) behöver en översyn och vi 
tar nu in offerter på en renovering av dessa. Våra vägar behöver 
sedvanligt underhåll och vi kommer att se till så att de som arbetar med 
dessa har verktyg och maskiner som underlättar ”potthåls-lagningar”. 

Vattnet har under vintern funkat bra och vi slutför nu dialogerna med 
leverantören av det nya verket om hur skötsel m.m. kan ytterligare 
förfinas och rationaliseras. MEN det är inte ett vatten som ska räcka till 
bevattning och badtunnor m.m. det är ett dricksvatten vi producerar. 
Läs mer om vattnet i Fredrik Sundqvists stycke om vattenverket. 

Föreningen kommer även att ha en hjärtstartare på området, mer om 
detta i anslag när den är på plats. Vi har under åren blivit varse att en 
sådan hade kunnat rädda liv eftersom räddningstjänsten har en dryg 
framkörningssträcka vid akuta lägen. 

Nya hus uppförs på området vilket är mycket välkommet och minst fyra 
tomter är ute till försäljning, detta är glädjande och fler som delar de 
gemensamma kostnaderna. Det kommunala stödet till vägarna 
genomgår en förändring och vi riskerar att bli lite av förlorare. 

30 km/h råder från Byhedsstigen och inom hela området. Vi har ett 
generationsskifte i flera fastigheter och fler barn på cykel och andra 
färdmedel rör sig i området. Du måste sänka hastigheten och visa 
hänsyn!

Vi testade 2020 att genomföra utomhusstämma vilket funkade men 
blev kallt mot slutet. Planerna är dock att återigen hålla stämman 
utomhus, lördag den 24 juli enligt särskild kallelse i nästa brev. 
Motioner ska lämnas in senast den 31 maj 2021. Styrelsen bereder en 
motion om utegym som inkom sent i fjol.

Er ordförande - Anders / tel 0721556149

Årsstämman

Lördag 24:e juli kl. 14.00

Utomhus vid butiken på 
fritidsområdet

Datum och plats är preliminära med 
anledning av covid-19. Se hemsidan 

och Facebook för information.

Särskild kallelse skickas ut
Motioner lämnas till styrelsen senast 

31:a maj

www.langvind.se April 2021 nr. 1

TENNIS

Tennisskola

Ambitionen är att ordna tennisskola 
även i år, men det finns i nuläget inget 
definitivt datum eller en spikad plan.

Håll koll på hemsidan, anslagstavlan 
eller Facebook för information.

Ansvarig:
Thomas Westerlund

070-373 35 02

Vi söker hjälptränare till tennisskolan. 
Om du är intresserad, anmäl dig till 
Thomas Westerlund 070-373 35 02

Information om aktiviteter, se 
anslagstavlan efter midsommar
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Skogsskötsel inom 
fritidsområdet
Efter ett stämmobeslut i slutet av 1990-talet, har parkgallring på 
stora delar av föreningens mark genomförts under den senaste 
20-årsperioden. Med parkgallring menas att det lämnas ett 
avstånd mellan träden på 5-12 meter, i vissa fall lite större 
avstånd.

Avverkning av träd eller åverkan på träd (kapning av toppen) på 
samfällighetens mark, får inte utföras utan att först ha kontaktat 
och fått godkännande av föreningens skogsansvarige.
Röjning av lövsly och mindre barrträd på föreningens mark är 
tillåtet. Finns inblandning av mindre tallar bör de sparas, med ett 
ungefärligt mellanrum på 5-8 meter mellan varje träd. Detta för 
att det skall finnas skog av varierande ålder inom området även 
fortsättningsvis.

Föreningen ser det som mycket positivt om vi kan hjälpas åt att 
röja på våra gemensamma områden. Det fonderade överskottet 
från skogsavverkningar skall i första hand användas för att hålla 
stigar och vandringsleder öppna.

Övrigt att tänka på för allas trivsel är att det kan vara klokt att 
samråda med sina grannar om träd på tomten.

Årsavgift för samfälligheten
Period 1 
Maj 2021 - 30 april 2022 

Förfallodag 
1 juni 2021 

Bankgiro Nordea BG 5879-5873. 

Vid betalning, var vänlig och ange 
fakturanummer och medlemsnummer 
som står på fakturan.

Om avgiften ej betalas skickas i första 
hand några påminnelser med ett tillägg 
på 120 kr i påminnelseavgift för varje 
påminnelse. Därefter lämnas ärendet 
till kronofogden med begäran om 
utmätning.

Living abroad? 

Please pay to: 

BIC:NDEASESS 

IBAN: 

SE 10 9500 0099 6034 0923 4097 

When transferring money from abroad, 
please look for, that you are covering
all the transfer costs, which means
even for the receiving bank Nordea. 
Otherwise our association does not get 
the total invoiced fee.

Övriga avgifter
Tennis

Bangolf

Båthamn - Sörfjärden

Årsavgift
Separat inbetalning

350:-

Årsavgift
Förskottsinbetalning i 
samband med betalning 
av föreningens årsavgift

300:-

Strötid
Betalas i sommarbutiken

30:-/tim

Vuxen 20:-

Barn under 12 år 10:-

Årsavgift för båtplats 500:-

Vattenverket
Vi har under året genomfört en del justeringar i vattenverket för 
att säkra driften och produktionen av vatten. Under våren 
kommer vi att montera UV-ljus i vattenverket för att på så sätt 
höja säkerheten mot oönskade bakterier i vattnet. 

Vattentillgången är begränsad och vi alla bör vara sparsamma, 
speciellt under högsäsong. Ibland har läckage varit anledningen 
till onödigt högt nyttjade vattenvolymer, så det är viktigt att var 
och en kontrollerar rör och kopplingar i samband med att vattnet 
sätts på. Under vintern kan sprickor och trasiga kopplingar lätt 
uppstå. Fastighetsägarens ansvar börjar vid 
avstängningsventilen ute i gatan och omfattar hela det egna 
rörsystemet. Läckor som sker p.g.a. icke fackmannamässiga 
anslutningar eller slarv debiteras en avgift för felsökning på 5 000 
kr per tillfälle.

Om ni har frågor om vattnet är ni välkomna att höra av er till 
Fredrik Sundqvist 076-7952080 (vattenansvarig).
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Avfall och sopor

Återvinningscentral
Ulvberget, 3 km väster om Hudiksvall

Farligt avfall
Farligt avfall är t.ex. lågenergilampor, batterier, färg och 
olja som ska lämnas till återvinningscentralen.

Slamtömning
Måste beställas – för information se www.hudiksvall.se

Latrinhämtning
Måste beställas – för information se www.hudiksvall.se

Hjärtstartare och viktiga telefonnummer
En hjärtstartare har köpts in samt en speciell låda som är avsedd för att sitta utomhus med värme i. På 
så sätt kommer vi kunna ha den uppsatt vid butiken året om. Hjärtstartaren kommer att vara placerad i 
anslutning till entrén till butiken, tillgänglig från maj.

112 Vid nödsituationer när det är fara för liv, egendom eller 
miljö. 

113 13 När du vill ha information vid allvarliga olyckor och kriser i 
samhället. Hit kan du också ringa för att lämna 
information. 

114 14 När du vill ha kontakt med polisen i icke akuta fall. 

1177 Här får du sjukvårdsrådgivning dygnet runt

Ska ni arrangera bröllop, 
fest eller andra 
sammankomster?

Det finns möjlighet att hyra Café 
Bränneriet och Kolhuset i 

Långvinds bruk.

Kontakta oss för mer info. 

Välkomna som medlemmar! 
Info/bokning: Tel. 0650-810 60    
E-post: info@langvindsbruk.se 

www.langvindsbruk.se

Långvinds kapellförening
Många utnyttjar Långvinds kapell 
för olika familjeangelägenheter 
som bröllop och dop.

Medlemsavgiften: 50 kr

Bankgiro: 558 55 67

Info: Pärlennart Larsson 

070-576 98 22, 0650-126 61

Långvinds bruksmiljöförening
Föreningen verkar för att: ”bevara 
och så långt som möjligt återställa 
samt vidmakthålla kulturmiljön i 
Långvinds brukssamhälle”.

Medlemsavgiften: 100 kr

Plusgiro: 14 43 01-9 

Långvinds bruksmiljöförening

Välkomna som medlemmar!
Info/bokning : Tel. 0650-810 60 E-post: info@langvindsbruk.se

www.langvindsbruk.se

www.hudiksvall.se/

På Hudiksvalls kommuns webbplats finns information om hantering av avfall och 
sopor. Där går det bl.a. att läsa om sophämtning, sopsortering, avfallsstationen, 
slamtömning och latrinhämtning.

Containrar för papper, plast och plåt samt glasigloos finns på Kråknäsparkeringen 
året runt.

Hjärtstartare vid butiken

Se användarmanual på hemsidan 
eller vid själva hjärtstartaren.

Vid frågor, kontakta tillsynsman 
Örjan Hellström 076-328 36 06
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Egna tunnor vid tomtgräns
På tömningsdagarna ska tunnorna stå vid vägkant 
vid tomtgräns. Det finns två undantag till detta. De 
som bor på Lodjursstigen ställer sina tunnor utmed 
Kråknäsvägen vid tömning och alla vid vändplaner 
ställer sina tunnor vid vägen innan den breddar 
upp för vändplan. Vändplanerna måste vara helt 
fria från fordon ända fram till tomtgräns. Sopbilen 
behöver hela den ytan för att vända. 
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Regler för fiske i Byhedsjön
Fiske är tillåtet hela fredagar t.o.m. 
söndagar.

Dagkort à 100 kr 
Kortet är personligt 
3 fiskar får fångas/dag

Familjeårskort à 500 kr
2 personer kan fiska samtidigt 
2 fiskar får fångas per dag

OBS! Årskort gäller ej för bekanta 
som är på besök

Fiske med ”powerbait” är förbjudet

Öppettider på storhelger och 
vinterlov finns på Facebook och 
anslaget i norra vindskyddet.

Övriga regler finns anslagna i 
vindskydden.

Byhedsfiske

Ni glömmer väl inte vårt årsmöte 
Söndagen den 27/6 kl. 11.00 vid norra vindskyddet

Anders och Hasse

Styrelsen för Byhedsfiske

Följande fiskutsättningar har gjorts 
under året:
• 30/4: 150 kg
• 29/5: 150 kg 
• 3/7: 150 kg
• 26/7: 150 kg 
• 23/10: 150 kg

Föreningen har ökat till 78 
medlemmar som löst familjeårskort 
á 500 kr. Några har slutat att fiska 
av diverse orsaker.

Man kan ej fiska fullt och sedan 
fortsätta att fiska och släppa 
tillbaks fisken.

Tillstånd för utplantering av fisk i 
Byhedsjön 2021 är beviljat av 
Länsstyrelsen.

Ett upplåtelseavtal är upprättat 
mellan Holmen Skog Mitt och 
Långvinds samfällighetsförening 
gällande Byhedsjön.

På årsmötet kommer försäljning av 
årskort att ske. 

OBS! Priset 500 kr i kontanter

Väl mött!

Anders och Hasse

Dagkort

Årskortet gäller för 
familjemedlemmar som bor i samma 
stuga som kortinnehavaren. Ej för 
bekanta på besök!

2 personer får fiska samtidigt på 
årskortet och tillsammans fånga 2 
fiskar per dag.

Årskort

Fiskisättningar

• Januari: 2
• Februari: 3
• Mars: 1 
• April: 23 
• Maj: 40
• Juni: 52
• Juli: 42
• Augusti: 14
• September: 51
• Oktober: 10
• November: 13
• December: 2

Sammanlagt 253 fiskar inskrivna, 
glöm ej att fylla i fiskerapport.

Rapporterade upptagna fiskar

Tillfälliga besökare hos stugägare i 
Långvind kan köpa dagkort  à 100 
kr. Dessa kort finns i en automat vid 
norra vindskyddet. Kortet gäller för 
en person och det datum som 
köparen skriver på kortet vid inköp.
• Avgiften läggs i en plastpåse 

som stoppas i lådan.
• Ifyllt dagkort läggs i fiskarens 

ficka.
• Fiskeregler finns uppsatta i vind-

skydden.
• Fiskerapport skall lämnas efter     

avslutat fiske. 

Övrig Information: 
Hans Andersson    070 - 562 87 30 
Anders Bystedt      073 - 034 11 38

Verksamhetsberättelse Byhedsfiske år 2020
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Utdebitering 2021 enligt beslut 
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Snäckenvägen - utdebitering 2021

Båtvagnar utlånas
Föreningens båtvagnar utlånas utan kostnad 
till båthamnens medlemmar efter 
överenskommelse. Vagnarna är placerade 
vid hamnen i Sörfjärden.

Information/beställning
Örjan Hellström
Båthamnsansvarig, 076-328 36 06

Vedklyv för uthyrning
Föreningen har fått en vedklyv (enfas, 220V) 
av en medlem som inte behöver den längre. 
Den går att hyra för medlemmar för 50 kr/dag 

eller 100 kr/vecka.

Vid intresse kontakta:
Anders Björkman, Byhedsstigen 15

070 289 95 48

Rapport från boulebanan

Vi startade upp i Söderhamn vecka 3 till vecka 11 då 
pandemin bröt ut. Det var mellan 7 - 13 deltagare varje 
gång. Så kom sommaren och vi kunde börja spela här 

hemma i Långvind med AVSTÅND och frisk LUFT. 
Första träffen var vecka 23, då samlades 15 personer 
för att iordningställa banorna efter vintern… så trevligt 

att träffas igen efter ett långt uppehåll.

Vecka 24 satte spelet igång och då körde vi ända fram 
till vecka 47, antal spelare under perioden var mellan 6 -

23 st. Vecka 35 hade vi en trevlig sammankomst med 
eftermiddagsspel, mat och prat.

Så såg år 2020 ut för oss Boulespelare… Vi är ett glatt 
gäng som gärna hälsar NYA SPELARE VÄLKOMNA till 

oss.

Väl mött på Boulebanan hälsar Elisabet o Hasse🙂

VÄLKOMNA att delta i vårt spel på tisdagar kl. 11.00.

Debiteringslängd för Snäckenvägen år 2021 enligt beslut på Långvinds samfällighetsförenings 
årsstämma 2020. Korrigering har gjorts för antalet fast boende.
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Styrelse och ansvariga
Ordförande, webbplats 
Anders Kjällman
Götg. 1, 753 15 Uppsala 
Adress Långvind: Rävstigen 10 
Telefon: 072-155 61 49 
E-post: a.kjellman@telia.com 

Vice ordförande
Mats Ekman 
Urb. Santo Tomas 24, 29780 Nerja, Spanien
Adress Långvind: Tjäderstigen 11 
Telefon: 073-091 12 31
E-post: ekman200@hotmail.com

Kassör 
Sven Sjöberg 
Storsegelg. 4, 723 56 Västerås 
Telefon: 021-49 502 28, 070-591 77 59 
E-post: kassoren@langvind.se 

Sekreterare
Lisa Holst 
Dalsängsv. 180, 811 91 Sandviken 
Adress Långvind: Falkstigen 1 
Telefon: 0733-47 24 80
E-post: lisa@holst.se

Örjan Hellström, tillsynsman
Lummerstigen 3, 825 96 Enånger
Telefon: 076-328 36 06
E-post: orjanhellstrom66@gmail.com

Fredrik Sundqvist, vatten
Bygränsvägen 8 o, 806 49 Gävle
Adress Långvind: Öringstigen 11
076-7952080, fredrik.sundqvist@live.se

Jan Evaldsson 
Guldbaggestigen 4, 125 51 Älvsjö 
Adress Långvind: Älgstigen 2 
072-976 98 64, jan.evaldsson@gmail.com

Fredrick Berglund 
Fjälltäktsv. 9, 824 92 Hudiksvall 
Adress Långvind: Falkstigen 6 
070-285 76 86, fredrick41@live.se 

Britta Schreiber
Almsätersv. 16, 192 76 Sollentuna 
Adress Långvind: Ejderstigen 24 
070-576 72 58, brittaschreiber@hotmail.com

Eva Lorendahl
Stugsundsv. 9E, 826 50 Söderhamn 
Adress Långvind: Orrstigen 2 
073-182 32 12, evalorendahl@hotmail.com

Jon Ol-Mårs
Konvaljev. 16, 135 52 Tyresö
Adress Långvind: Falkstigen 13
073-3980157, jon@ol-mars.se

Vatten och avlopp 

Fredrik Sundqvist (se tidigare kontaktuppgifter)

Tillsynsman inkl. sopor, återvinning, snöröjning,
sandning samt båthamn Sörfjärden
Örjan Hellström (se tidigare kontaktuppgifter)

Valberedning
Ove Nygren sammankallande 
Tärnv. 14, 824 33 Hudiksvall 
Adress Långvind: Tjäderstigen 7 
0650-105 20, 070-324 21 86, nickanove@hotmail.com

Torbjörn Englund, 070-5674120
Carina Ravnsborg, 070-602 53 56
Jorma Saalera, 0650-55 00 18, 070-648 84 51

Revisorer
Anders Järnkrok
Västböle 8089, 821 98 Rengsjö 
Orrstigen 14, 0278-66 56 46, jarnkrok@wtj.se 
Jan Backman 
Dragösstigen 14, 82596 Enånger
070 3738181, backfast@live.se

Revisorersättare
Elisabeth Hoeflich
Tommy Karlsson, 076-807 96 13

Ansvariga:
Fiske
Hans Andersson
Köpmangatan 22 C, 826 30 Söderhamn 
Adress Långvind: Ejderstigen 5
070-562 87 30, byhedefiske@hotmail.com

Skog
Anders Björkman 
Änga 212, 82595 Enånger
Adress Långvind: Byhedsstigen 15 
070-2899548, a.bjorkman53@gmail.com 

Renhållning strandtoaletter
Svante Backman
Tjäderstigen 12, 825 96 Enånger
070-583 85 69 
E-post: backman.langvind@gmail.com

Båthamnen i Dragösvikens brygg- och båtklubb
Sabina Löfstedt
s.lofstedt@live.se

Båthamnen i Sörfjärden
Örjan Hellström 
Se tidigare kontaktuppgifter 

Tennis 
Thomas Westerlund 
Adress Långvind: Byhedsstigen 11 
070-373 35 02, thomas4033@hotmail.com
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Olssons El HB
Lindefallet 725

825 96 ENÅNGER
Tel 0650-801 21

Ulf Olsson 070-372 83 84
Göte Olsson 070-372 99 81
Arne Olsson 070-372 45 82

olssonsel@lindefallet.com

BACKMANS VVS-BYRÅ AB
FASTIGHET OCH SERVICE

SVANTE BACKMAN

Tjäderstigen 12
825 96 ENÅNGER

0705 83 85 69
backman.langvind@gmail.com
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Långvinds fritidsområde

Vi öppnar 19:e juni kl. 11.00

Öppettider
Måndag - lördag 11-21

Söndag 11-19

070-797 48 37, 0650-820 89
info@sommarbutiken.com

www.sommarbutiken.com

Midsommar
Med hänsyn till covid-19 kan vi i 
dagsläget inte informera om något 
midsommarfirande. 

Se hemsidan och Facebook för 
uppdaterad information

Morgan Jernström

Grus - Matjord - Transporter
- Containrar m.m. 

070-688 64 31
mjskog_entreprenad@msn.com

Det händer mycket i 
Hälsingland under 
sommaren!

Exempel på kalendrar att kika i:

Evenemangskalender -
Kungsgården Långvind 
(langvind.com)

Kalendarium – Hudiksvall-
Hälsingland (norden.se)

Evenemang i Hälsingland - Här 
hittar ni allt som händer i 
Hälsingland (halsingland.se)
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