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Föreningsstämman

Föreningsstämman för Kungshamns Samfällighetsförening ägde rum
den 11 juni 2016 och totalt var 21 fastigheter representerade. Protokollet
har skickats ut, anslagits på anslagstavlan och finns även på vår hemsida.

Rishögen

Området har inte längre någon gemensam rishög där alla kan slänga sly
och ris. Den rishög som finns utmed Skogskrogen är privat och används av
Mammut Konsult HB, Anders Larsson, för arbeten i området. Ris kan lämnas
på Görla återvinning eller eldas upp enligt Norrtälje kommuns anvisningar.

Vägarna

Vägrenoveringen är färdig på Yxlans Norrskogsväg, Rösvägen och en
bit av Skogskroken. För att undvika att de gropar som bildas på vägen blir
större vill vi be alla att försöka köra bredvid dem istället för över dem.

Krondiket

Länsstyrelsen har äntligen förordnat en syssloman för arbetet med
Krondiket. För mer information kontakta Leif Lindberg, styrelsens
representant i arbetet med att röja och öka flödet i Krondiket.

Midsommar

Mötet med arbetsgruppen för 2017 års midsommarfirande, tomterna
10-32, sker i samband med Höstarbetsdagen. På årsstämman beslöts att
en extra arbetsgrupp bildas för att ta fram ett förslag på hur vi ska kunna
fortsätta med våra gemensamma midsommarfiranden. I arbetsgruppen
ingår Ingalill Norman, Anna Garner och Anders Östberg som du kan
kontakta om du har några egna idéer.

Höstarbetsdagen

Höstarbetsdagen äger rum den 22 oktober. Samling sker som vanligt
vid klubbstugan kl. 09.30. Separat kallelse kommer att skickas ut.

Facebookgrupp

Under sommaren har vi fått en sluten Facebookgrupp, för oss som bor
i Norrskogen. Tack Ingela Lundberg som har skapat den. Tanken är att vi
kan använda den för att till exempel dela med oss av händelser i området,
sälja/skänka prylar eller informera om ämnen som kan vara av intresse.
Gruppen heter Norrskogen och man går in på Facebook och ber om att få
vara med. Har man inte Facebook men ändå vill ha information, kan man
kanske få hjälp av en närstående som har Facebook. De är givetvis också
välkomna i gruppen. För mer information, kontakta Leif Lindberg.

Motioner till stämman

Vi vill påminna om att den 31 mars 2017 är sista dagen för motioner
till nästa Årsmöte och föreningsstämma den 10 juni 2017.

Vi ses på höstarbetsdagen
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