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Budget för 2015
Styrelsen höll sitt sista möte för året i veckan som gick och lade fast den budget som styrelsen avser
att tillämpa under det kommande året. Budgeten med kommentarer skickas ut i särskild ordning och
kommer att läggas ut på föreningens hemsida. Som framgår av dessa kommentarer har vi ett nytt
avtal såväl vad gäller elleveranserna till Grindtorp (Vattenverket) som ett nytt och betydligt billigare
elnätsavtal.

Båtbryggan
Problemen med båtbryggan har tidigare diskuterats och har dessvärre blivit akuta under hösten. Det
är därför nödvändigt att ha en lösning till hands före bryggiläggningen i vår. I samråd mellan
bryggkommittén och styrelsen har lösningen med bommar och bojsten med boj beslutats. Dessutom
kommer bryggan att förstärkas och dess förankring förbättras. Särskild information inklusive förslag
till nya avgifter kommer att skickas ut inom kort. Nuvarande platser på bryggan kommer att ses över
så bryggan bättre utnyttjas, särskilt då antalet båtplatser kommer att minska. Information om
bokning av de nya båtplatserna kommer att skickas ut senare.

Snöröjning
Snöröjning av vägen kommer att utföras som tidigare år. Kontaktperson gentemot entreprenören är
Göran Rydhamn. Om det trots den planerade plogningen och sandningen behövs sandas ytterligare
finns saltblandad sand bakom vattenverket utöver det som finns i sandlådorna längs vägen.

Brevlådor
För några år sedan sattes nya ställ med brevlådor upp. Därvid gjordes plats för de då befintliga
brevlådorna samt några extra platser. Tyvärr är det nu fullt och önskemål finns om ytterligare plats.
För att undvika utbyggnad vore det bra om någon som inte använder sin låda kan överlåta den
alternativt om någon är beredd att dela låda med någon, hör i så fall av er till styrelsen!

Röjningen
Årets röjningar har genomförts på sedvanligt sätt. Deltagandet skulle kunna vara bättre då endast
drygt hälften av fastigheterna var representerade. Trots detta har stora områden, bland annat efter
extra insatser av vissa personer, blivit uppsnyggade. Styrelsen återkommer till våren gällande
extrainsatser på de områden som dels ligger utanför de reguljära röjområderna och dels de områden
där behovet är stort.
Röjning och uppstädning kring båtbryggan och badet genomfördes i anslutning till
bryggupptagningen.
Ett stort TACK från styrelsen till alla som deltagit och medverkar till att vårt område är en pärla i
Bergslagen.
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