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Vårarbetsdagen

Vårarbetsdagen genomfördes den 17 april som planerat. Tack alla
som var med och arbetade på denna lite annorlunda arbetsdag.

Föreningsstämman

Föreningsstämman för Kungshamns Samfällighetsförening ägde
rum den 12 juni 2021 och totalt var 27 fastigheter representerade.
Protokollet kommer skickas ut, anslås på anslagstavlan och även finnas
på vår hemsida. På stämman beslutades om en höjning av avgifterna för
Anläggningen Ga:14, 2 600 kr med betaldatum 31 augusti och Vägarna
Ga:5, 1 800 kr resp 900 kr med betaldatum 31 oktober.

Aktiviteter i
sommar

Medlemmar i arbetsgruppen Utveckla Norrskogen arrangerar
under sommaren aktiviteter vid och kring Klubbstugan. Mer
information finns på anslagstavlan och har även mejlats ut till. Alla
aktiviteter som anordnas är endast för oss i Norrskogen och våra
familjer.

Fiber i området

IP-Only utbyggnad av fiber på Yxlan fortsätter. Grävarbeten i våra
vägar har gjorts i Norrskogen. En del arbeten återstår innan allt ska testas
och därefter driftsättas. Efter testning kommer besiktning av våra vägar
att ske innan det blir driftsättning. IP-Only räknar med att allt ska vara
färdigt och igång till årsskiftet. Vår kontaktperson för fiber är Leif
Lindberg, leif.g.lindberg@outlook.com Mer information hittar du på
ip-only.se/privat/lokala-sidor/stockholm

Trafikverket

Styrelsen har fortsatt kontakt med Trafikverket inför arbetet med att
renovera våra vägar. På grund av IP-Onlys arbete i området har vi pausat
det förberedande arbetet med vägarna till 2022.

Nya avtal

Styrelsen har tecknat nya avtal för grönområden, skog och
slyröjning med Mammut HB, Anders Larsson. Vi har i år inte tecknat
något vägavtal vilket innebär att vi tillsammans får hjälpas åt att fylla på
gropar i vägarna. Grus finns vid elskåpet på Norrskogsvägen. Kontakt
Erik Löfgren för mer information.

Ökad brandrisk

Det varma och torra vädret medför en ökad brandrisk i skog och
mark. Från och med 16 juni avråder räddningstjänsten från all eldning
utomhus. Beslutet gäller tills vidare. Inom detaljplanerat område är det
alltid eldningsförbud mellan 1 april – 30 september.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 7 juli. Om det är något du vill att vi ska
behandla på mötet kan du kontakta oss via mejl.

Trevlig sommar
Styrelsen

