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Föreningsstämman

Föreningsstämman för Kungshamns Samfällighetsförening ägde
rum den 13 juni 2015 och totalt var 26 fastigheter representerade.
Protokollet har skickats ut och anslagits på anslagstavlan.

Vägupprustningen

På föreningsstämman beslöts att vi ska skrapa och lägga på ett nytt
slitlager på våra vägar. Arbetet kommer ske under våren 2016. En
arbetsgrupp ska tillsättas och sammankallande är Leif Fredriksson.

Sly utanför tomterna

Enligt föreningens stadgar ska varje tomtägare som har gräns mot
föreningens väg underhålla diket och ta bort sly och träd så att vattnet
kan rinna i diket. Inför upprustningen av vägarna är det därför viktigt att
de tomtägare som berörs ser till att diket hålls fritt från växtlighet.
OBS! Enligt ett nytt lagkrav får du inte ta ner sly och träd utanför din
egen tomt med hjälp av motorsåg eller sågklinga om du inte har speciell
behörighet. Har du själv inte möjlighet att utföra jobbet måste den du
anlitar ha behörighet att göra det.

Kalendarium

Styrelsen har nu fastställt kalendariet 2015 – 2016, och det finns
anslaget på föreningens anslagstavla. Det har även skickats ut till alla
samt kommer att läggas in i kalendern på hemsidan.

Medlemsförteckningen Nu är medlemsförteckningen uppdaterad och kommer att skickas ut
till alla. Glöm inte att meddela styrelsen om du ändrar dina uppgifter.
Skogsvårdsplanen

Enligt den av stämman tidigare beslutade skogsvårdsplanen kommer
underhåll av område 10 och 11 ske under 2015. De träd som eventuellt
ska tas bort kommer att märkas i god tid innan nedtagningen. Kontakta
styrelsen om du har några frågor angående årets underhåll.

Midsommar

Ett stort tack till tomterna 33-56 som ansvarade för årets lyckade
midsommarfirande. Nästa år är det tomterna 57-78 som har ansvaret.
Ett första möte för gruppen sker i samband med höstarbetsdagen.

Hastigheten i området

Vill vi uppmana alla bilister till extra försiktighet och att respektera
gällande hastighetsgräns inom området, 20 km. Det är många som
promenerar i vårt område och många barn som cyklar på våra vägar.

Höstarbetsdagen

Höstarbetsdagen äger rum den 17 oktober. Samling sker som vanligt
vid klubbstugan kl 09.30. Separat kallelse kommer att skickas ut.

Trevlig sommar
Styrelsen

