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Båtbryggan
Båtbryggan är nu på plats och ett flertal båtägare har sjösatt sina båtar. Tyvärr har det visat sig att
vissa bojstenar inte klarat vinden utan drivits iväg av vinden. De s. k. p-ringarna har stått emot bra.
Båtkommittén uppmanar alla som har bojplats att se över förankringen. Det är viktigt att bojen läggs
ut en bra bit bakom båtens akter, gärna 1,5 båtlängder.
Avgifterna kommer att aviseras via e-post vid kommande månadsskifte.

Arbetsdagen i fårhagen
Arbetsdag, i år den 30 maj med att riva det gamla fårstängslet avlöpte smidigt trots ett lätt duggregn
vid middagstid. Fler än 30 bybor deltog och fick avnjuta den nu sedvanliga sill-lunchen, denna gång i
logen. Styrelsen tackar alla deltagare för en bra insats.

Fårstängslet
Då önskemål framfördes på årsmötet om att föreningen sätter upp ett rovdjursavvisande elstängsel
som ersättning för det gamla nätstängslet har styrelsen genomfört en enkätundersökning. Denna gav
vid handen att en majoritet av de som svarade gärna ser ett elstängsel under förutsättning att
föreningen kommer i åtnjutande av det bidrag som nämndes på årsmötet (50 kr per stängselmeter).
Något besked om bidrag har föreningen ännu inte fått.

Kålholmen
Enligt önskemål framfört på årsmötet kommer en avspärrningsmöjlighet att ordnas i form av ett rep
för avstängning av vägen ut till ön. Då stugan är bokad och repet uppsatt ombeds alla att beakta
önskemålet om avskildhet.

Höströjningen
Årets höströjning kommer att gå av stapeln enlig följande tidplan:






Område 1 helgen 26/27 september, röjledare Anders Edstam
Område 2 helgen 19/20 september, röjledare Kjell Jonasén
Område 3 helgen 10/11 oktober, röjledare Hans Erik Rundqvist
Område 4 helgen 3/4 oktober, röjledare Göran Rydhamn
Område 5 helgen 17/18 oktober, röjledare John Lönnberg

Vattenprov
Biologiskt prov på vårt dricksvatten har på rutinmässigt sätt tagits och resultatet visar på att det är
tjänligt. (Tjänligt är den bästa graden)
En fortsatt skön sommar önskar styrelsen
gm Hans Erik Rundqvist

