
LångvindsBrevet
INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

Långvindstankar 2022, mars/april
Greppet från pandemin släpper så sakteliga och då kommer nästa P, som i Putin, 
ett krig rasar på andra sidan havet några hundra mil från vårt land. Vilka krafter är 
det som styr så att alla människor inte får vara glada, känna lycka och leva i fred?

Ja tankarna snurrar i mitt huvud och jag gläds åt att återigen se att det som gömts 
i snö och is, även om vi varit mindre i Långvind denna vinter p.g.a. byggnation 
och renovering. Ni som är året runt-boende och ni som nyttjat helgerna har sett 
en god vägservice från vår tillsynsman. TACK Örjan!

En nyordning är vårt avtal med FTI gällande källsortering av förpackningar till 
återvinning, vilket är mycket positivt. De flesta av oss sköter sorteringen på ett bra 
sätt, men alltför ofta ligger t.ex. plast bland papper. Jag vädjar till alla att följa 
skyltarnas instruktioner, i slutändan drabbar dålig efterlevnad oss medlemmar. Vi 
har tidigare kunnat slänga grenar och ris på Kråknäsparkeringen men det är inte 
längre tillåtet då det blev för svåreldat. Nu måste var och en ta ansvar för sina 
grenar och ris, till exempel ta det till Ulvberget.

Nu är det nog med gnäll och över till gladare toner. Vilken respons vi fick på 
enkäten och arbetsgruppens gedigna arbete! Svar kom in i massor och nu bereds 
förslag i mindre grupper. Som utlovat kommer sådant som inte ryms inom våra 
förvaltnings- och underhållsplaner, tas upp av styrelsen på stämman. Stort TACK 
till arbetsgruppen och alla ni som vill vara med och ansvara och arbeta med 
förnyelsen. Nu hjälps vi åt för att förbättra och putsa upp våra anläggningar. 

Vår ekonomi är god och vi kommer att kunna reinvestera och underhålla 
vattenverket med befintliga medel. En utredning kring Snäckenvägen om en 
eventuell upprustning av den, får ta fart under sommaren så att vi i god tid kan 
ansöka om medel från Trafikverket (förutsatt att ett genomförande är beslutat). 

Valberedningen är stämmans redskap för att finna den nya generationens 
styrelse, jag uppmanar er alla att söka kontakt med någon i denna beredning om 
ni vill arbeta för allas vår halvö. Det ger och tar men ger mest! Framför allt får 
man lära känna många och en enorm kunskap om allas funderingar kring stort 
och smått.

Vår butik kommer även denna sommar att drivas av Mikael Pettersson. Styrelsen 
har genom enkäten fångat upp delar av era tankar som framfördes kring butiken 
och kommer att ha en dialog med Mikael om detta. När nu bränslekostnaderna är 
höga kommer kanske fler göra sina inköp i butiken.

Glädjande nog byggs det på Korsholmen, minst tre nya fastigheter under 
2021/22. Varmt välkommen om DU är ny på området. I butiken finns en bra folder 
om vårt område och stigar m.m. 

Vårt vackra område innehåller underbara marker och ett rikt djurliv, detta ska vi 
vårda. Tillsammans med markägaren Holmen har vi pratat om frågor som rör 
viltvård och friluftsliv. Styrelsen, markägaren och jaktlaget har en bra relation som 
vi vårdar. Goda relationer mellan markägare och grannar är viktigt eftersom vi har 
många beröringspunkter och vill ha lugn och ro på vår ledighet.

Vi deltar delvis i arbetet med Byalaget Långvind där näring och föreningar 
samverkar för att Långvinds unika kulturmiljö kan hållas levande. Midsommar 
kommer vi att fira ordentligt i år efter två år utan firande. Se mer i annonsdelen i 
detta brev. Styrelsen förbereder även andra aktiviteter, så håll utkik.

Hör av dig om du undrar över något.

Anders Kjällman / Ordf tel 0721556149

Årsstämman

Lördag 23:e juli kl. 14.00

Utomhus vid butiken på 
fritidsområdet

Särskild kallelse skickas ut
Motioner lämnas till styrelsen 

senast 31:a maj

www.langvind.se April 2022 nr. 1

TENNIS

Tennisskola

25-29 juli, måndag-fredag (v. 30)

Mer info. om upplägg, åldersgrupper, 
anmälan m.m. kommer att publiceras 
på Facebook och på anslagstavlan.

Vid frågor, hör av dig till 
langvindtennis@gmail.com

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

Håll koll på Facebook och 
anslagstavlan för mer information
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Förnyad återvinningsstation i 
Långvind 
Återvinningsstationen på Kråknäsparkeringen är förnyad 
med modernare containrar och behållare, detta i 
Förpackningsinsamlingen FTI:s regi. Den ger oss möjlighet 
att lämna pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar till 
återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi kan spara på 
jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya 
förpackningar och produkter.  

Det här sänker våra kostnader för avfallshantering men det 
kräver ett visst mått av ordning och reda i hur vi alla 
sorterar våra sopor. 

Med största sannolikhet kommer det hända att någon eller 
några containrar är fulla när vi kommer till återvinningen. 
Då har man två saker att välja på. Antingen tar man med 
sina förpackningar/tidningar hem igen och väntar tills 
containrarna är tömda eller så slänger man dem i någon 
annan FTI-återvinning, t.ex. i Enånger. Man får naturligtvis 
inte ställa något på marken bredvid containrarna. Om 
containrarna är fulla kan man skynda på tömning genom 
att felanmäla återvinningsstationen till FTI. Det är mycket 
enkelt att göra på deras hemsida och vem som helst kan 
göra det: https://fti.se/privatperson/felanmalan

Årsavgift för samfälligheten
Period
1 maj 2022 - 30 april 2023 

Förfallodag 
1 juni 2022 

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

50:-/tim

Vuxen 20:-

Barn under 12 år 10:-

Årsavgift för båtplats 500:-

Vattenverket
Inför säsongens storhelger ber jag om hjälp med att vara 
försiktig med vattenförbrukningen. Vattenverket kan endast 
producera 5000 liter vatten per timme. Om 200 fastigheter 
tar vatten så blir det 25 liter per fastighet och timme. Vid 
t.ex. midsommar är det inte omöjligt med 300 fastigheter 
som använder vattnet vilket resulterar i tillgänglighet av 16 
liter per fastighet och timme. 

Tänk gärna på detta, så får vi en härlig sommar med bra 
dricksvatten! 

Har ni frågor gällande vattnet kan ni ringa 076-7952080 
eller maila fredrik.sundqvist@live.se 
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Förbättringar av området 
kring Sommarbutiken 
Vi fick fantastiska 278 svar på vår enkät om förslag till 
förändringar och förbättringar av området kring 
Sommarbutiken. Tack för ert engagemang! Vi har nu en 
mycket bra bild av vilka områden som fastighetsägarna 
tycker är viktiga. Det gäller såväl existerande som nya 
aktiviteter samt åtgärder som skulle kunna hjälpa till att 
finansiera utveckling och skötsel av området. 

I enkätsvaren ser vi att lekplats, minigolf, tennisplaner 
och fotbollsplan anses mest viktiga bland våra 
existerande aktiviteter. Alla existerande aktiviteter 
underhålls och de med mest stöd i enkäten kommer att 
prioriteras. Underhåll av minigolfen har redan påbörjats 
av frivilliga krafter och fler sådana initiativ välkomnas.

Bland förslag till nya aktiviteter är det bara utegym som 
fått majoritetens gillande. Ett möjligt upplägg för utegym
kommer att presenteras på stämman för beslut. 
Förslagen om padelbana och bordtennisbord har fått lågt 
stöd i enkätsvaren och vi kommer därför inte att arbeta 
vidare med dem.

Sommarbutiken är mycket populär och här finns det 
förslag till ytterligare förbättring.

Alla förslag med avsikt att stödja finansiering av området 
har fått majoritetsgillande i enkätsvaren. Vi utreder just 
nu möjligheten att införa någon form av betalning i 
samband med parkering. Däremot är 
investeringskostnaden för ställplatser för husbilar för stor 
för att motivera ett genomförande i dagsläget. WC utreds 
vidare. 

Vi kommer inte att föreslå någon avgiftshöjning relaterat 
till förändringarna i området kring butiken. Den 
ekonomiska situationen täcker genomförande av 
prioriterade förändringar, åtminstone inom ett par års sikt 
och det finns andra ekonomiska osäkerheter som vi vill 
gardera oss mot.

Låt oss spinna vidare på det engagemang som finns för 
samfälligheten och dess centrumområde. Med respekt 
för nyttjande av våra ekonomiska resurser ser vi att 
framgångsfaktorn för genomförande av förändringarna är 
engagemang och delaktighet av så många som möjligt. 
Låt oss tillsammans göra det bättre och mer levande. 
Kom gärna och hjälp till med det ni kan när vi 
annonserar om städ- och fixardagar. 

Långvinds fritidsområde

Vi öppnar 18:e juni

Öppettider
Måndag - söndag

Se www.sommarbutiken.com för 
mer information

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

www.sommarbutiken.com

Midsommar
Torsdag 23:e juni
Kl. 19.00 klär vi stången 

Fredag 24:e juni
Start kl. 15.00 för lekar och dans 
kring stången.
Mer info kommer på 
hemsidan.
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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.

Grovsopor
T.ex. cyklar, möbler och vitvaror hämtas kostnadsfritt 
vid tomtgräns tre gånger under sommaren efter bokning 
på kommunens hemsida.

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

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

Hjärtstartare och viktiga telefonnummer
Det finns en hjärtstartare placerad på butikens yttervägg i anslutning till entrén. Den är placerad i en speciell låda 
som är avsedd för att sitta utomhus med värme i. På så sätt kan vi ha den uppsatt vid butiken året om. 

Vid användning, kontrollera gelen på elektroderna innan applicering. Vid behov, försök förhindra att den viker sig 
dubbelt. Lyssna noga på de röstmeddelanden som hjärtstartaren ger dig och följ anvisningarna som ges. Är ni 
osäkra kontakta tillsynsman.

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
Hämtning sker vid tomtgräns vecka 16 – 41, därefter ska 
de som har åretruntabonnemang transportera sina tunnor 
ner till Kråknäsparkeringen för tömning under 
vintersäsongen.

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. 



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 26/6 kl. 11.00 vid norra vindskyddet

Anders och Hasse

Styrelsen för Byhedsfiske

Följande fiskutsättningar har gjorts 
under året:
• 28/5: 150 kg 
• 22/6: 150 kg
• 6/8: 100 kg  (mindre tillgång 

enligt leverantören)
• 24/9: 150 kg

Föreningen har minskat från 78 
medlemmar till 73 som löst 
familjeårskort á 500 kr. 

Man kan ej fiska fullt och sedan 
släppa tillbaka fisken och 
fortsätta fiska.

Tillstånd för utplantering av fisk i 
Byhedsjön 2022 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: 0
• Februari: 1
• Mars: 4
• April: 10 
• Maj: 26
• Juni: 41
• Juli: 19
• Augusti: 17
• September: 14
• Oktober: 28
• November: 3
• December: 0

Julfiske
Fiske var tillåtet fr.o.m. 24/12 t.o.m. 
6/1, ingen fisk rapporterad.
Sammanlagt 163 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 2021
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Utdebitering 2022 enligt beslut 
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Snäckenvägen – utdebitering 2022

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

Information/beställning
Jon Ol-Mårs
Båthamnsansvarig, 073-3980157

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 2021 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 2022 enligt beslut på Långvinds samfällighetsförenings 
årsstämma 2021. 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 
Fårskärsvägen 17, 814 93 Skutskär 
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

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

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

Hans Sundin
Gribbylundsvägen 70A, lgh 1003, 187 64 Täby
Adress Långvind: Byhedsstigen 4
0760-59 66 24, hans.sundin@ssbdconsulting.se

Gunilla Jansson
Moränvägen 20, 824 31 Hudiksvall
Adress Långvind: Tjäderstigen 6
073-819 01 47, gunilla.hudik@gmail.com

Vatten och avlopp 

Fredrik Sundqvist (se tidigare kontaktuppgifter)

Tillsynsman inkl. sopor, återvinning, snöröjning,
sandning
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 Saarela, 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 
070 3738181, backfast@live.se

Revisorerssuppleanter
Elisabeth Hoeflich
Irmeli Eriksson

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

Dragösvikens bryggförening
Gustav Jansson
gurrag165@hotmail.com

Båthamnen i Sörfjärden och båttrailers
Jon Ol-Mårs (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
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Tidigare såld

Tidigare såld

Tidigare såld

Tidigare såld

Fritidshussäsongen har redan börjat!
Efterfrågan är stor! Går du själv i säljartankar?

Kontakta mig, jag har 13 års erfarenhet av branschen!
Läs mer om mig och mina bostadsaffärer på
hittamaklare.se/asa.andersson.1

asa@maklartorget.se          070-694 30 28

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)


