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Vårarbetsdagen Vårarbetsdagen ägde rum den 13 april. Ett stort tack till alla som var 

med och arbetade. Det var mycket som blev åtgärdat. 

Ris och stockar Om du har ris eller stockar efter stormfällda träd på tomten som du 

efter stormen vill skänka till föreningen kan du lägga ut dem mot vägen före 31 maj. 

Borttransport görs i samband med allt annat ris och alla stockar i 

området. Var och en måste kontakta områdets entreprenörer, Anders 

Larsson, telefon 073-659 54 49,  så han vet var det finns ris och stockar 

att hämta.  

Träd på tomten Om du har träd, framför allt gran, som har fallit på din tomt är du 

enligt lag tvungen att ta bort dessa senast 1 juli i år.  

Arbetet efter stormen Upprensningen efter stormen fortsätter i området. Träd och ris 

väntar på att bli bortforslade men vi vill varna för att det fortfarande kan 

finnas en del rotvältor i området. De flesta rotvältor ska ha blivit 

åtgärdade men i området vid Yxlöskogen i slutet av Rösvägen finns det 

fortfarande rotvältor som inte har blivit åtgärdade.  

Påminnelse Har du några idéer till vårt arbete med ett trivsamt område?  

Idéer till området  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 

Årsmöte 15 juni kl 10 är det dags för föreningens årsstämma. Separat kallelse 

kommer att skickas ut.  

Båtar utmed stranden Vi vill be alla som har en båt som ligger utmed stranden att märka 

upp den med namn och tomtnummer.    

Fiber i området Telia har meddelat att de inte kan leverera fiber i området och IP-

Onlys ”option” går ut i oktober i år men det är mest troligt att inte de 

heller kan leverera. Norrtälje Energi, som ansvarar för stadsnätet i 

Norrtälje kommun, har tidigare installerat fiber inom vårt område. De 

har vid kontakt inte visat något intresse för en fortsatt fiberdragning men 

uppmanar nu alla som är intresserade att göra en intresseanmälan, ju fler 

desto bättre! Mer information hittar du på www.norrtaljeenergi.se  

Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är den 11 maj. Om det är något du funderar på och 

vill att vi ska behandla på nästa möte kan du kontakta oss via mejl, 

styrelsen@norrskogen.se 
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