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Kalendarium 2022-2023 Kalendarium för 2022-2023. I bifogade kalendarium finns information 

om nya styrelsen, vem som har vilket ansvarsområde samt datum för 

verksamhetsåret.  

 Styrelsen har beslutat att införa fler arbetsdagar både för hösten och 

våren. Den ordinarie höstarbetsdagen är planerad till den 15 oktober med 

en extra arbetsdag den 29 oktober. Vårens ordinarie arbetsdag är planerad 

till den 22 april med två extra arbetsdagar den 25 mars och 20 maj. 

Höstarbetsdagar Ordinarie höstarbetsdag är den 15 oktober kl 10:00. Anmäl senast  

8 oktober om du kan vara med till styrelsen@norrskogen.se så vi kan 

förbereda arbetsgrupper. Lunch serveras från kl 12:30. 

 Extra höstarbetsdag är den 29 oktober kl 10:00. Anmäl senast 22 

oktober om du kan vara med till styrelsen@norrskogen.se så vi kan 

förbereda arbetsgrupper. Ingen lunch serveras. 

Återbetalning av depositionen för arbetsdagarna (300 kr) görs bara en 

gång även om du är med på båda arbetsdagarna. Separata inbjudningar 

skickas ut.  

Vatten i brevlådan Några av våra medlemmar får in vatten i brevlådan när det regnar. 

Vi vill veta omfattningen av problemet, mejla till styrelsen@norrskogen.se 

om din brevlåda läcker in.  

Föreningens rishög Föreningen har på Skogskroken en rishög som i första hand används av 

Anders Larsson för arbeten i området. Har du ris från din tomt går det nu 

bra att lägga det på högen. Det är viktigt att ingenting läggs utanför den 

markering som är gjord. 

Diken utmed vägen Under sommaren har det vuxit mycket utmed våra vägar. Gränsar 

din fastighet mot dike behöver du hålla diket rent från sly och högt gräs. 

Det gäller även om du har grenar från träd som hänger ned över vägen.  

Kontakt med styrelsen Påminnelse: När du kontaktar styrelsen via mejl ska du använda 

mejladressen styrelsen@norrskogen.se. 

Spara på vårt vatten Påminnelse: Grundvattennivån är fortsatt mycket under det normala 

i stora delar av Roslagskusten. Det ökar risken för sinade brunnar för 

alla med egen brunn så spara på vårt vatten.  

Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är den 28 september. Vill du att vi ska behandla 

något speciellt på mötet kan du kontakta oss via mejl, 

styrelsen@norrskogen.se 

 
 

Trevlig höst 

Styrelsen  
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