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Årsmötet
Handlingarna för 2015 års ordinarie årsmöte har skickats ut per mejl och finns tillgängliga på
föreningens hemsida. Årsmötet äger rum den 16 maj med början kl 14 00. Vi håller som vanligt till
på logen och efter mötet blir det kaffe med tilltugg samt mingel.

Båtbryggan
Båtkommittén har byggt om båtbryggorna som kommer att som tidigare aviserats läggas i lördagen
den 2 maj. I samband med detta kommer båtplatserna att börja fördelas.
Styrelsen återkommer när det är tid att betala för båtplatserna.

Vägen
Vägen håller ett förvånansvärt bra skick och har nyligen saltats för att förbli hård och inte damma.
Vad gäller hyvling kommer det att ske endast om det uppstår behov senare under säsongen.
Potthålen kommer att lagas genom att de fylls igen med väggrus. Alla får gärna hjälpa till och fylla
igen hål som bildas genom att hämta väggrus som finns väster om logen.

Arbetsdag i fårhagen
På samma sätt som i fjol blir det en gemensam arbetsdag, i år den 30 maj, och kommer att användas
för att ta ner fårstängslet i den övre fårhagen. Detta är i bedrövligt skick och fåren hade inga större
svårigheter att hitta igenom det i fjol. Som svar på de frågor som vi fått med anledning av att vi
beslutat riva stängslet kan vi meddela att skälet till att det rivs är att fårägaren INTE anser att det är
någon större idé att hålla fåren i hagen då betet där är mycket begränsat. Hagen täcks förutom av
små granar, tallar och enar i stor utsträckning av alsly och ormbunkar, något som fåren inte äter.
Därför anses det inte lönt att utföra nödvändiga förstärkningar eller ombyggnader av stängslet.

Kyrkans skogsavverkning
Kyrkan kommer att utföra markberedning på avverkade områden och man avser att göra detta så att
det inte påverkar oss i byn.

Kålholmsbryggan
Bryggan på Kålholmen har skadats av isen i vinter och behöver stagas upp. I avvaktan på denna
uppstagning får bryggan inte beträdas då detta kan förvärra skadorna som hittills bedöms vara
begränsade.

Tanktömning
I enlighet med den information som sänts ut från Lindesbergs Kommun skall extratömningar numera
beställas direkt från ÖSAB.
Styrelsen önskar en trevlig sommar och hoppas vi ses på årsmötet den 16 maj
gm Hans Erik Rundqvist efter styrelsemötet den 18 april

