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En God Fortsättning på 2015 önskar styrelsen med förhoppning att vi får en lika vacker och trevlig
sommar som tidigare.

Båtbryggan
Efter föregående styrelsemöte skickades ett förslag till ändring av 2014 års årsmötes beslut om
avgifter för båtavgifter. Förslaget som innebar att de bomplatser som kommer att inrättas kommer
att kosta 1000 kr för 2015 medan förtöjning vid bryggan och aktern vid en boj kommer som tidigare
beslutat kosta 300 kr. Förslaget fick stöd av samtliga 50 medlemmar som röstat varför det fick
nödvändigt stöd för att vara godkänt. Flera har i samband med röstningen också velat boka bojplats.
Bokningen av bojplatser kommer att ske i samband med bryggiläggningen och därefter. Vi måste
först få ordning på bryggorna så vi vet vilka platser vi kommer att ha. Föreningen har även beställt
bojar för akterförtöjning. Vi återkommer vad gäller materiel och sätt att förankra bojarna, troligtvis
kommer det att ske med hjälp av en ordentlig betongklump.
Styrelsen återkommer när det är tid att betala för båtplatsena.

Snöröjning och sandning
Göran Rydhamn är ansvarig för att snöröjning och sandning sker. De som har synpunkter på detta
ombedes vända sig till Göran som har kontakt med entreprenören.

Stängslet till övre fårhagen
Stängslet till övre fårhagen är i bedrövligt skick och i höstas hade vi dagliga rymningar från hagen.
Efter samråd med fårhållaren har vi beslutat att ta ner stängslet och inte längre använda området för
fårbete. Eventuellt kommer ängen söder om logen att stängslas in för bete - vi återkommer om detta.

Gemensam arbetsdag
På samma sätt som i fjol blir det en gemensam arbetsdag, i år den 30 maj, för diverse uppgifter och
en gemensam samvaro och lunch. Styrelsen återkommer med detaljerna men vik redan nu den 30
maj så ni inte missar en trevlig dag. Påminner även om årsmötet; den 16 maj på logen.

Kyrkans skogsavverkning
Den avverkning öster om vårt område som kyrkan har utfört är vad vi kan förstå slutförd. Den dialog
vi hade med skogsförvaltaren innan avverkningen har sannolikt medfört att skadorna på marken som
kan påverka oss har blivit minimala. Har någon problem så hör av er till någon i styrelsen.

Övrigt
Det finns en sparkstötting till vårt gemensamma förfogande i boden vid båtbryggan för användning
t. ex. vid isfiske.
Glöm inte att betala årsavgifterna, summa 2300 kr, före första februari.
Med hälsningar från styrelsen gm Hans Erik Rundqvist

