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Upprensning av Helgerna 30–31 maj och 27–28 juni kommer Bertil Rosqvists lastbil att  

strandområdet  ställas upp vid planen ovanför Kungshamn för att alla medlemmar ska 

kunna kasta skräp från sina båtuppläggningsplatser vid strandområdet.  

Årsstämman Årsstämman 13 juni är uppskjuten till lördag den 5 september. 

Kallelse samt alla sedvanliga handlingar till årsstämman skickas ut i 

slutet av juni.  

Våra allmänningar Vårarbetsdagen blev inställd men vi behöver hjälpas åt att få snyggt 

på våra allmänningar. Alla insatser välkomnas och vi behöver hjälpas 

åt med bland annat att dra ihop ris efter flisningen och utmed stranden 

efter avverkning. Vid klubbstugan finns ett anslag med ytterligare 

arbetsuppgifter. Kontakta Erik Löfgren om du har några frågor.    

Bastun Norrskogens bastu är nu färdig för användning. Koden är bytt och 

finns på boka.se där du även bokar in dina bastutider. Sjövatten får inte 

användas för att slå över aggregatet så ta med eget vatten. Värmeljus får 

inte användas inne i bastun. Ta med egen ved, den ved som är uppkapad 

ska ligga på tork till nästa år. Städa efter dig när du har varit där. För mer 

information mejla till anneli.lindberg@tempto.se      

Idéer till området En arbetsgrupp finns nu för idéer till vårt område. Anna 

Michalowska och Gunnel Sundberg-Wadström är kontaktpersoner för 

gruppen som ska 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”. Om du vill vara med i arbetsgruppen 

eller har några idéer är du välkommen att kontakta Anna eller Gunnel. 

Nya grannar Vi har fått nya grannar i området. Vi hälsar de nya fastighetsägarna 

Petra Lagerblad och Erik Karlsson på Yxlans Norrskogsväg 25 

välkomna. 

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

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