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Granbarkborrar

Vi har fått stora problem med granbarkborrar i området. Just nu
pågår nedtagning av de granar som är angripna och som står på
föreningens mark. På nästa sida kan du se exempel på hur skador på
angripna granar och granbarkborren ser ut. Vi behöver nu göra ett
gemensamt arbete för att förhindra att inte barkborren förstör fler granar
i området. Som fastighetsägare är du skyldig att ta bort de granar som är
angripna och som står på din tomt. Om du misstänker att granarna på din
tomt är angripna och behöver hjälp kan du kontakta Anders Larsson
(Mammut), telefon 073-659 54 49, för mer information.

Extra vårarbetsdag

En extra vårarbetsdagen 2022 är planerad till den 26 mars kl 10.00.
Som vi tidigare har informerat om har vi i år planerat för tre arbetsdagar.
Den första arbetsdagen är en eldningsdag då vi endast tar hand om slyhögar från arbetsdagen i höstas och den röjning som skett under vintern.
Ytterligare en extra arbetsdag är planerad till den 21 maj då det vi gör en
röjning utmed vår strand.
Ordinarie vårarbetsdagen är planerad till den 23 april då vi även
serverar lunch.

Motioner till stämman

Vi vill påminna om att den 31 mars är sista dagen för motioner
till föreningsstämman den 11 juni 2022.
En motion skriver du som medlem om du har ett förslag på en förändring eller förbättring för vår förening. Det finns inga formella krav på
hur en motion ska utformas mer än att det tydligt behöver framgå vad du
vill att det ska bli för förändring. Ett exempel på en motion kan vara att
man vill ha fler väghinder i området för att på så sätt minska hastigheten.
När styrelsen har läst motionen skrivs ett förslag på beslut till föreningsstämman. Oavsett styrelsens förslag är det alltid medlemmarna på
föreningsstämman som röstar och tar beslut om motionen.
Motionen skickar du till styrelsen@norrskogen.se eller lägger i
föreningens brevlåda.

Högt vattenstånd

Just nu är det högt vattenstånd utmed farleden. Har du en båt som
ligger uppdragen på stranden bör du se efter så den ligger säkert.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 22 mars. Om det är något du vill att vi ska
behandla på mötet kan du kontakta oss via mejl,
styrelsen@norrskogen.se
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