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Föreningsstämman

Föreningsstämman för Kungshamns Samfällighetsförening ägde rum
den 15 juni 2019, totalt var 23 fastigheter representerade. Protokollet har
skickats ut, anslagits på anslagstavlan och finns på hemsidan.

Medlemsavgiften

På grund av kostnaderna för stormen beslutades på föreningsstämman att en extra utdebitering på 1 500 kr ska göras. Den totala
summan att betala blir 4 750 kr. Faktura kommer att skickas ut via mejl.
Sista betaldag är 2019-09-30.

Kalendariet

Kalendariet 2019 - 2020 har skickats ut till alla medlemmar. Det finns
också på anslagstavlan och på hemsidan.

Midsommar

Ett stort tack till tomterna 57-78 och sammankallande Ingalill
Norman som ansvarade för årets härliga midsommarfirande. Nästa år är
det tomterna 10-32 som har ansvaret.

Nya grannar

Vi vill hälsa våra nya grannar välkomna till Norrskogen. På Rösvägen
14 är har familjen Myhrman-Borgström flyttat in och på Rösvägen 8 är det
Valentina Lind.

Arbetet efter stormen

Upprensningen efter stormen fortsätter. Träd och ris väntar på att bli
bortforslade men vi vill varna för att det fortfarande kan finnas en del
rotvältor i området.

Höstarbetsdag
och extra årsmöte

Höstarbetsdagen äger rum den 12 oktober. Samling sker som vanligt
vid klubbstugan kl. 09.30. Separat kallelse skickas ut. Det är viktigt att
många kommer eftersom det är mycket att ta hand om efter stormen.

Extra föreningsstämma Efter höstarbetsdagen, kl 15.00, har vi en extra föreningsstämma då
vi ska ta beslut om vår nya skogsvårdsplan. Information och kallelse
skickas ut separat.
Båtar och annat
utmed stranden

Stränderna ingår i våra gemensamma områden som vi behöver
rensa upp för att få det fint. Vi vill be alla som har en båt som ligger
utmed stranden att märka upp den med namn och tomtnummer eller ta
bort den om den inte används. Vi vill även be alla som har andra saker
som t ex presenningar, trasiga lådor etc att städa upp.

Fiber i området

IP-Only har skickat ut information om att arbetet fortsätter men vi
vet ännu inte mer. Norrtälje Energi, som ansvarar för stadsnätet i
Norrtälje kommun, har tidigare gjort fiberinstallation i vårt område.
De uppmanar nu alla som är intresserade att göra en intresseanmälan på
www.norrtaljeenergi.se/produkter-priser/stadsnat/jag-vill-ansluta-mig/

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 7 september. Är det något du vill att vi ska
behandla på mötet kan du skicka ett mejl till, styrelsen@norrskogen.se
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