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Höstarbetsdagarna Tack till alla som var med och arbetade på våra höstarbetsdagar den 

15 och 29 oktober. 28 fastighetsägare och anhöriga var med och jobbade 

någon av dagarna och vi fick mycket gjort i området. 

Styrelsen har under 2022 provat att ha minst två dagar för vår- och 

höstarbetsdagar. Vi tycker systemet har fungerat bra och kommer 

fortsätta med det även under 2023. 

IP-Only IP-Only har gjort en första besiktning av våra vägar. En slutbesiktning 

görs längre fram i vår. Om du har synpunkter på arbetet som gjorts på 

anslutningen till din fastighet, eller om du vill ansluta dig till fibern, hittar 

du information på www.ip-only.se/kundservice/ 

Hjärtstartare Styrelsen vill tacka den medlem som har bekostat och skänkt en 

hjärtstartare till föreningen. Hjärtstartaren sitter uppe på väggen vid 

klubbstugan och går att använda om en akut situation uppstår.  

OBS! Om skåpet öppnas ljuder ett larm samt att ett meddelande skickas 

till Anders Larsson (Mammut) som är administratör för hjärtstartaren. 

Mer information kommer läggas upp på hemsidan och sättas upp vid skåpet. 

Vill du redan nu veta mer kan du ladda ner appen Rädda hjärtat. Där hittar 

du information om hur du gör vid ett hjärt- eller luftvägsstopp för både 

vuxen och barn samt en instruktion för hur du använder en hjärtstartare.    

Informationsvägar Styrelsen använder inte Facebook som kanal för vår information 

för styrelsen  eftersom den då inte når alla medlemmar. All information från styrelsen 

kommer endast via mejl, infobladet eller hemsidan. Endast vid speciella 

tillfällen använder styrelsen Facebook och då oftast som ett komplement 

till ett mejlutskick.  

Norrskogens Facebookgrupp startades på initiativ av några medlemmar 

för att alla i Norrskogen ska kunna dela information om vårt område. 

Önskemål om ved etc Styrelsen ska prova ett nytt system för fördelning av ved vid fällning 

av t ex björk. Vi kommer inte som tidigare mejla ut till alla medlemmar 

när någon ved finns att hämta utan fördelning sker i stället efter en 

turordningslista. Är du intresserad av att vara med på listan kan du mejla 

till styrelsen@norrskogen.se.       

Snöröjning Föreningen har även i år tecknat avtal med Fredrik Mattsson för 

snöröjning och sandning i området.           

Sandlådorna I området finns 3 ordinarie sandlådor utställda samt en extra som 

står vid infarten till Rösvägen. Vid stigen mot Skarmsund finns en 

grushög som kan användas för att fylla på sandlådorna. Hjälp gärna till 

att fylla på om lådorna blir tomma så det finns sand om det blir halt.   
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Midsommargruppen Arbetsgruppen för Norrskogens midsommarfirande har haft sitt 

första möte.  Gruppen kommer ta fram ett förslag på nytt upplägg för 

våra midsommarfiranden. Planen är att det ska börja gälla av arrange-

manget för midsommar 2023. Mer information kommer skickas ut under 

vintern.   

Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är den 7 december. Vill du att vi ska behandla 

något speciellt på mötet kan du kontakta oss via mejl, 

styrelsen@norrskogen.se 

 
 

Styrelsen önskar alla God Jul & Gott Nytt År 
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