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VIKTIGA DATUM 
29. augusti                                               INSTÄLLD                            Kräftskiva 
5. september                                        NYTT DATUM               Ordinarie stämma 
19. september kl. 9:00 – 13:00                                                Röjar/arbetsdag 

 
  

Ordinarie stämma 5 september 2020 
Nytt datum och ny lokal för stämman d. 5 september. Kallelse skickas ut samtidigt som detta 
Nyhetsbrev 
  

Röjardagen 19 september. 
Anmälan till röjardagen gör du på denna länk: https://doodle.com/poll/thtpiaym796sx982 
 
Har du förslag till vad som behöver göras, så skriv till styrelsen. Röjardagen kommer att 
genomföras i mindre arbetsgrupper och det blir ingen gemensam korvgrillning 

 
Vägar 
Det är väldigt grönt och frodigt i år – allt växer så det knakar, även sly och träd utmed 
vägarna.  Kom ihåg att du som tomtägaren har plikt att hålla vägområdet fritt – se nedan 

RÖJNING INOM VÄGOMRÅDE  

 

Definitionen enligt Trafikverket av vägområde som ska hållas fritt är: 
Vägbanan samt 2 meter utanför vägkanten på vardera sidan till en höjd av 4,6 meter. Inom 2-
metersavståndet inryms vägslänt och dike med ytterslänt.  

https://doodle.com/poll/thtpiaym796sx982


 

Båtar 
Vill ni adoptera en övergiven båt? Inom kort kommer det meddelande om hur vi gör med de 
omärkta båtarna, som ligger runt sjön. Håll ögonen på Facebook och Hemsidan. 
 

Gäss 
Tyvärr blev det ju alldeles för många gäss i år, vi kontaktade kommunjägaren, men innan han 
hann fram, hade de flyttat. Vi är uppmärksamma på att kontakta honom tidigt nästa vår, så 
detta inte händer igen. 
 

Ändring av anmälningssätt och/eller nya ägare 
Kom ihåg att meddela styrelsen om du ändrar användningssättet för ditt hus tx från fritidshus 
till permanentboende. Meddela oss även när du sålt ditt hus och helst med kontaktuppgifter 
på de nya ägarna. 
 
Det säljs väldigt många fastigheter i vårt område för tillfället och det kan ta lite tid innan alla 
upplysningar kommer fram till oss, så om du, som sålt din fastighet felaktigt får post från oss, 
vänligen meddela oss detta och eller skicka vidare till den nye ägaren. 

 
Fortsatt trevlig sommar önskar 

 
Styrelsen 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


