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Vårarbetsdagen Vårarbetsdagen äger rum den 23 april. Samling sker som vanligt vid 

klubbstugan kl. 10.00. Separat kallelse skickas ut.  

Midsommar 2022 är det tomterna 10-32 som arrangerar midsommarfirande. Ett 

första möte för gruppen sker i samband med vårarbetsdagen. Eva 

Källsen är sammankallande.  

 

Föreningens rishög Föreningen har på Skogskroken en rishög som används av Mammut 

Konsult HB, Anders Larsson, för arbeten i området. Några medlemmar har 

lagt sitt ris där när de har rensat på sin tomt vilket innebär att högen har blivit 

väldigt stor och bred. För att flismaskinen ska kunna komma åt och hämta 

riset är det viktigt att ingen lägger någonting mer på högen. Ris kan lämnas 

på Görla återvinning eller eldas upp i höst enligt Norrtälje kommuns 

anvisningar. 

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

med i styrelsen?  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.   

 
Granbarkborrar Påminnelse: Vi har stora problem med granbarkborrar i området. 

Just nu pågår nedtagning av de granar som är angripna och som står på 

föreningens mark. 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.  
 
Diken utmed vägen Påminnelse: 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.  

Föreningsstämma Kungshamns Samfällighetsförenings föreningsstämma är den 11 

juni kl 11:00 vid klubbstugan. Kallelse skickas ut separat. 

 
Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är den 27 april. Vill du att vi ska behandla något 

speciellt på mötet kan du kontakta oss via mejl, styrelsen@norrskogen.se 

 
   

Glad Påsk  

Styrelsen 
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