NYHETSBREV
April-maj
Så har då äntligen våren kommit!
Arbetet under årets första månader har så klart varit fokuserat på att röja efter stormen. Totalt har
ca 1 200 träd fallit – på samfällighetens mark är det ca 1 000 stycken och på privat mark ca 200
stycken. Hittills har mer ca 95 % tagits om hand. Kvarstår några träd som är svåra att komma åt. Men
arbetet fortsätter.
Städdagen den 6 april samlade många och mycket röjdes. Det som nu pågår är bortforsling av ris och
kvistar samt att transportera bort timret. Flis kommer att finnas för avhämtning vid Sprängberget
senare i vår.
Efter att våra vägar sopats påbörjas hyvling av grusvägar och ny beläggning på de vägar som idag är
belagda. Det blir NCC som utför arbetet vilket kommer att ta ca en vecka under maj.
Framkomligheten på vägarna och till vissa fastigheter kommer då att vara begränsad. Information om
exakta datum samt vilka fastigheter som blir berörda kommer att meddelas senare via vår hemsida
och i respektive fastighets brevlåda.
Trafikverket har tagit ansvar för dikningen nedanför Sprängberget. Detta kommer att ske innan
hösten och diket kommer att förlängas ner mot Friluftsvägen.
Hemsidan – ny mjukvara (Wordpress) samt webbhotell har beslutats. Arbetet med att lägga om
informationen till den nya hemsidan kommer att ske i sommar. All nuvarande information som finns
på hemsidan kommer i möjligaste mån att sparas.
Under våren har vi också hämtat in offerter från olika bokföringsfirmor för att se till att vi har ett
konkurrenskraftigt avtal med nuvarande leverantör. Det visade sig att så var fallet, varför vi förlängt
samarbetet med dem.
Vi vill passa på att påminna om skyldigheten att vid anläggande av bryggor begära tillstånd från
samfällighetsföreningen och därefter anmäla till Länsstyrelsen om den vattenverksamhet som
bryggbygget innebär.
Slutligen en påminnelse om årsstämman den 18 maj kl 10.00 i Hammerska ladan. Vi hoppas att
många har möjlighet att komma. Material till stämma skickas med post och samtliga handlingar
ligger också på vår hemsida. Glöm inte att ta med fastighetsbeteckning och eventuella fullmakter!
Slutligen – vi kommer att få besök av fem får på Ekudden även i sommar!
Vi önskar alla en fortsatt skön vår och försommar!
FS Styrelse

