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Föreningsstämman Föreningsstämman för Kungshamns Samfällighetsförening ägde rum 

den 16 juni 2018 och totalt var 28 fastigheter representerade. Protokollet 

har skickats ut, anslagits på anslagstavlan och finns även på vår hemsida. 

 
Kalendariet Kalendariet 2018 - 2019 har skickats ut till alla medlemmar. Det finns 

också på vår Anslagstavla och på hemsidan. 

 
Midsommar Ett stort tack till tomterna 33-56 och sammankallande Helen Åsberg 

som ansvarade för årets lyckade midsommarfirande. Det var roligt att se så 

många som ville vara med och fira trots att vädret inte var det bästa. Nästa 

år är det tomterna 57-78 som har ansvaret. 

 

Lågt grundvatten Fler av våra brunnar i området har sinat under sommaren. Var 

därför försiktiga med användningen av vårt vatten. Mer information om 

grundvattnet hittar du på Norrtälje kommuns hemsida, www.norrtalje.se/ 

 

Krondiket På grund av den turbulens som har varit i arbetet med Diknings-

företaget valde styrelsen på mötet den 1 augusti att avgå. Den tidigare 

styrelsen fick i uppdrag att skicka in en reklamation till Länsstyrelsen 

eftersom kallelsen till det första mötet med delägarna i Diknings-

företaget inte nådde alla.  

 

Enskilda avlopp Om ditt avlopp är bristfälligt och inte uppfyller dagens lagkrav på 

rening är du skyldig enligt lagen att åtgärda det. Mer information om 

enskilda avlopp hittar du på Norrtälje kommuns hemsida, 

www.norrtalje.se/info/bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/enskilt-avlopp/ 

 

Nya grannar Vi vill hälsa våra nya grannar i området välkomna till Norrskogen. 

På Hästskovägen 16 är har familjen Bengtsson flyttat in och på 

Rösvägen 2 är det familjen Monchuk. 

 

Ny Skogsvårdsplan Under hösten kommer styrelsen arbeta med att ta fram förslag till 

en ny Skogsvårdsplan. Förslaget presenteras på höstarbetsdagen och den 

nya Skogsvårds- och slyröjningsplanen beslutas på årsstämman 2019.  

 

Höstarbetsdagen Höstarbetsdagen äger rum den 13 oktober. Samling sker som vanligt 

vid klubbstugan kl. 09.30. Separat kallelse skickas ut. 
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