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Vårarbetsdagen

Vårarbetsdagen äger rum den 13 april. Samling sker som vanligt vid
klubbstugan kl. 09.30. Separat kallelse skickas ut.

Ris efter stormen

Om du har ris efter stormfällda träd på tomten går det bra att senast
den 30 april lägga det på din tomt vid vägen. Borttransport av riset görs i
samband med allt annat ris i området. Har du stormfällda granar, på
tomten måste dessa enligt lag tas bort innan sommaren på grund av
skadedjur. Kontakt någon av områdets entreprenörer, Anders Larsson
och Lennart Johansson om du behöver hjälp.

Tomter mot vägen

Har du tomt som gränsar mot vägen är det ditt ansvar att rensa upp i
diket så att vattnet kan rinna undan.

Arbetet efter stormen

Styrelsen har tillsammans med vår entreprenör haft ett omfattande
arbete med upprensningen efter stormen Alfrida. Träd och ris väntar på
att bli bortforslade men ännu återstår en hel del arbete. Vi vill varna för
att det fortfarande finns en del rotvältor i vårt område och i skogen. De
träd som har fallit från enskilda tomter över vägarna har rensats bort för
att göra vägarna framkomliga. De berörda tomtägarna kommer inom
kort få en faktura för sin del av kostnaden.

Skogsvårdsplanen

Styrelsen håller på med det förberedande arbetet av vår nya
skogsvårdsplan. På grund av arbetet med stormen har vi inte hunnit
göra så mycket med den nya skogsvårdsplanen som planerat. Styrelsen
kommer därför presentera vår vision och vårt mål på årsstämman.
Därefter kommer vi kalla till en extra årsstämma i samband med
höstarbetsdagen då vi presenterar styrelsens förslag till skogsvårdsplan.

Idéer till området

Har du några idéer eller synpunkter om vårt arbeteområdet?
Styrelsen vill gärna ta del av dina idéer om hur vi ska göra och hålla
området trivsamt för alla. Hur vill vi att området ska uppfattas och
kännas när vi vistas här? Hur ska vi kunna göra strandområdet mer
tillgängligt och trivsamt för alla? Har du några idéer får du gärna höra av
dig till oss i styrelsen via mejl

Midsommar

2019 är det tomterna 57-78 som arrangerar midsommarfirande.
Ingalill Norman är sammankallande.

Fiber i området

Telia har meddelat att de inte kan erbjuda något fiber i området på
grund av för lågt intresse. IP-Only har fortfarande inte lämnat någon mer
information mer än den som finns på deras hemsida.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 13 april. Om det är något du funderar på
och vill att vi ska behandla på nästa möte kan du kontakta oss via mejl.

Vi ses på vårarbetsdagen
Styrelsen

