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Höstarbetsdagen Höstarbetsdagen är den 16 oktober kl 10:00. Lunch serveras från  

kl 12:30. Anmäl senast 9 oktober om du kan vara med till 

styrelsen@norrskogen.se så vi kan förbereda arbetsgrupper.  

Separat inbjudan skickas ut.  

Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma den 16 oktober kl 13:00 i samband med 

höstarbetsdagen. De enda punkterna som kommer behandlas är ändring 

av Stadgarna, § 13 Föreningsstämma och § 14 Kallelse till stämma. 

Separat kallelse skickas ut. 

Kalendarium 2021-2022 Kalendarium för 2021-2022. I bifogade kalendarium finns information 

om styrelsen, vem som har vilket ansvarsområde samt datum för 

verksamhetsåret.  

 Styrelsen har beslutat att på prov införa tre arbetsdagar våren 2022. 

Den ordinarie vårarbetsdagen är planerad till den 23 april.  

På grund av de regler som gäller vid eldning har styrelsen planerat en 

extra arbetsdag den 26 mars. Då kommer endast eldning att göras efter 

slyhögar från höstarbetsdagen.  

Ytterligare en extra arbetsdag är planerad till den 21 maj då det sker en 

röjning utmed vår strand.  

Om du inte kan närvara vid den ordinarie arbetsdagen räknas närvaron på 

någon av de extra arbetsdagarna i stället. Återbetalning av depositionen 

för arbetsdagarna (300 kr) görs bara en gång även om du är med på 

samtliga arbetsdagar. 

Lunch serveras endast på den ordinarie arbetsdagen den 23 april. 

Gropar i vägen I år har styrelsen inte tecknat något vägavtal vilket innebär att vi 

tillsammans behöver hjälpas åt att fylla igen groparna i våra vägar. Grus 

finns vid elskåpet på Norrskogsvägen. Kontakt Erik Löfgren för mer 

information.      

Diken utmed vägen Gränsar din fastighet mot dike är du skyldig att hålla diket rent från sly 

och träd. Det gäller även för de fastigheter som gränsar mot krondiket, som 

löper mitt i området från norr till söder.  

Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är den 18 oktober. Om det är något du vill att vi 

ska behandla på mötet kan du kontakta oss via mejl, 

styrelsen@norrskogen.se 

 
   

Trevlig höst 

Styrelsen  
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