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Fårhagen
Stängslet kring övre fårhagen är på plats och fåren kom för en första betesomgång i slutet på förra
veckan, vecka 33. Ett stort tack till de som ställde upp och röjde för stängslet trots det korta varslet
till följd av att entreprenören fick ett återbud och kom till oss några veckor tidigare än planerats.

Gräsklippning på allmänna ytor.
Ett stort tack till alla som hjälpt till att klippa och slå gräs på föreningarnas marker. Särskilt tack till Alf
Halldin för klippningen vid stranden och Rune Östryd för klippning av vägrenar och kring Grindtorp.
Klippning av ängarna och dikesrenarna planeras ske på samma sätt som tidigare år.

Kålholmen
Vägen till Kålholmen är nu färdig och detsamma gäller bryggan på holmens utsida. Tyvärr saknas i år
badstegen på flytbryggan men den skall komma på plats inför nästa år.

Höströjningen
Årets höströjning kommer som tidigare aviserats 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

Bryggupptagning
Bryggupptagning, röjning och uppstädning längs stranden kommer att ske
lördagen den 31 oktober med början kl. 09 00

Båtbryggan
Det finns fortfarande lediga platser vid båtbryggan, såväl platser med bommar som bojplatser.
Inför nästa år kommer de som i år har haft båtplats att betala för båtplatsen i samband med
årsavgiften under förutsättning att man fortsätter utnyttja sin plats. Nytillkomna kommer att aviseras
i särskild ordning i slutet på juni nästa år.

Boden vid båtbryggan
Boden vid båtbryggan är nu städad och är avsedd att användas för båtkommitténs materiel. Det går
även bra att korttidsförvara privata prylar under förutsättning att dessa är märkta med namn eller
tomtnummer.
För styrelsen - Hans Erik Rundqvist

