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2020 kommer vara ett år som inte är likt något annat vi har varit med om tidigare. Folkhälsomyndighetens restriktioner för Corona/Covid19 begränsar idag det flesta av aktiviteterna i vårt samhälle. Och
rådet att inte ha stora folksamlingar får naturligtvis konsekvenser även för vår verksamhet.
Vårarbetsdagen

Vårarbetsdagen blev inställd. För de av er som är här ute under
vår/sommar och ändå vill göra lite nytta finns en lista uppsatt på
anslagstavlan med jobb som behöver göras i området.

Årsstämman

Årsstämman 13 juni är uppskjuten. En majoritet har svarat ja på den
enkät som skickades ut den 23 april. Styrelsen har därför beslutat att
skjuta upp årsstämman till lördag den 5 september. Kallelse samt alla
sedvanliga handlingar till årsstämman skickas ut under maj.

Midsommar

Midsommarfirandet 2020 är inställt. För den grupp som skulle ha
arrangerat midsommarfirande i år skjuter vi upp arbetet till nästa år.
Förslag finns även på att se över om vi ska fördela ansvaret för firandet
på två grupper inom området istället för dagens tre.

Nytt avtal tecknat

Nytt avtal för grönområde- och vägskötsel tecknat. Styrelsen har
tecknat nytt avtal som gäller 2020-04-01 – 2021-03-31 med Anders
Larsson för arbetet med våra grönområden och vägar.

Skötselplanen

Arbete med område 8, 11 och 13 pågår. Stormen 2019 orsakade en del
skador på träden utmed strandlinjen som har medfört extra arbete utöver
det som ingår i skötselplanen. I de områden som har varit prioriterade
enligt planen pågår arbeten som kommer vara slutförda innan sommaren.

Upprensning av
strandområdet

Helgerna 30–31 maj och 27–28 juni kommer Bertil Rosqvists lastbil att
ställas upp vid planen ovanför Kungshamn för att alla medlemmar ska
kunna kasta skräp från sina båtuppläggningsplatser vid strandområdet.

Idéer till området

En arbetsgrupp ska tillsättas. Anna Michalowska och Gunnel SundbergWadström ska tillsätta en arbetsgrupp för att jobba vidare med föreningens
vision ” I Norrskogen ska vi alla, vuxna som barn, kunna njuta av
rekreation i naturen och vid havet – såväl tillsammans som var och en”.

Avstyckning av tomter

Thorsten Söderqvist fastighet 1:93 utmed Hästskovägen ska styckas
av till två fastigheter och bebyggas. Styrelsen arbetar nu för att de två
fastigheterna ska bli medlemmar och ingå i vår samfällighetsförening.
Thorsten är sedan tidigare medlem i vägföreningen.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 9 maj. Om det är något du funderar på och
vill att vi ska behandla på nästa möte kan du kontakta oss via mejl.

Ta hand om er och trevlig vår
Styrelsen

