
 

Hemsida www.norrskogen.se Nr 4, 2020-12-10 

Kontakta styrelsen styrelsen@norrskogen.se  Ansvarig Ewa Guiance 

 
 
Höstarbetsdagen Tack till alla som var med och arbetade på höstarbetsdagen den 

10 oktober. Den här gången var vi många som hjälptes åt att rensa utmed 

stranden och våra vägar. Tack Kajsa, Joanna och Alexandra för den goda 

soppan.  

 

Båt utmed farleden Nu återstår endast en båt utmed farleden där vi ännu inte har fått 

tag på ägaren (se bild). Lyckas vi inte få tag på ägaren tar vi bort båten.          

 
Träd utmed farleden Någon har med färg märkt upp ca 8-10 stora träd utmed farleden. 

Styrelsen vet inte vem eller varför det är uppmärkta men om någon ser 

eller vet något får ni gärna kontakta oss.          

 

Fiber i området IP-Only håller på med utbyggnaden av fiber. Många som har anmält 

intresse har fått fiber dragen på tomten och installerat i sina hus. Vår 

kontaktperson för fiber är Leif Lindberg, leif.g.lindberg@outlook.com  

Valberedningen Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller ha ett annat 

ansvarsuppdrag i föreningen? Då är du välkommen att höra av dig till 

Eva Källsen (eva.kallsen@gmail.com) och Ingalill Norman 

(normaningalill@gmail.com) som är föreningens valberedning.  

De önskar alla en riktigt God Jul.  

 

Motioner till stämman Vi vill påminna om att den 31 mars 2021 är sista dagen för motioner  

till nästa Årsmöte och föreningsstämma den 12 juni 2021. 

 
Önskemål om ved etc Flera medlemmar har hört av sig om björkved och jord som blir 

kvar efter utförda arbeten i området. Om det blir något över kommer 

vi inför våra styrelsemöten gå ut med en förfrågan ifall det finns något 

intresse. Efter styrelsemötet återkommer vi till de berörda. 

 
Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är den 14 januari. Om det är något du vill att vi 

ska behandla på mötet kan du kontakta oss via mejl.  

 
   

Styrelsen önskar alla God Jul & Gott Nytt År 
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