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Nyhetsbrev oktober 2020 
 
 
Röjardagen 19 september 
Tack till alla som ställde upp på röjardagen   
Det var ett glatt gäng som tog sig an arbetsuppgifterna. På vår gemensamma anläggning blev det 
målat och städat, rensat ogräs och sly. På Fjärilstigen fick badbryggan ny fin trall. Vi fortsätter rusta 
upp denna badbrygga till våren. Ni som inte hade möjlighet att komma är mer än välkomna nästa 
gång! 
 
Styrelsen 
På det konstituerande mötet den 5/9 2020 fastslogs följande styrelse: 
Ordförande: Johnny Sörensen 
Vice ordförande: Lena Wahlström 
Kassör: Claes Andersson  
Sekreterare: Camilla Lissing 
Ordinarie ledamöter: Daniel Tell 
Suppleanter: Michael Bengtsson, André Johansson 
 
Båtar 
Några få båtar återstår att adoptera. Är du händig kan det vara ett klipp   
Håll koll på vår Facebook-sida. Omärkta båtar som inte går att rädda kommer att fraktas bort. 
 
Röjning inom vägområde  
Nu har vi fått röjt våra vägkanter och träd och buskar är klippta så att framkomligheten och sikten 
blivit bättre. Kom ihåg att du som tomtägare har ansvar att hålla ditt vägområde fritt – se nedan vad 
som gäller.  
 

 
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.  
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Farten på våra vägar  
Det är alltid läge att påminna om att hålla farten nere på våra vägar. Om vi alla visar hänsyn och 
sänker hastigheten så ökar trivseln och tryggheten för oss alla. 
 
Ändring av användningssätt och/eller nya ägare 
Kom ihåg att meddela styrelsen om du ändrar användningssättet för ditt hus, till exempel 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. 
 
Ha en skön höst önskar 
 
Styrelsen 
 

 


