2017-12 Informationsbrev
Till alla medlemmar
Hej, här är lite information från styrelsen:
* Trädfällningen
Tyvärr så har trädfällningen på samfälld mark fortsatt. Denna gång är det på slänten
ovanför badstranden. Björkar är kapade med någon meters stubbe, tallar och
enbuskar är nedsågade och grenar ligger slängda "huller om buller". Det hela ser
bedrövligt ut.
Styrelsen måste utreda detta och vi uppmanar dig som vet något om vad som ligger
bakom förödelsen att kontakta oss. Det hela är väldigt trist.
* Gångväg till Lerviks hamn
Gångvägen ned till Lervik ligger ej på vår mark och vi vinterhåller den ej. Vi har också
skyltat om detta. När det fryser på bildas det lätt isfläckar varför vi ändå har bett
Niclas Marktjänst att grusa vägen när han grusar på vårt område.
Det finns också en sandlåda med spade mitt-i-backen så att man själv kan grusa om
det skulle behövas. Använd gärna detta grus när ni tycker att det behövs. Ibland är
det halkigt i backen så ta det försiktigt och grusa gärna.
* Fiber
Vi hade ett möte med IP-Only i veckan. Det finns rör nedgrävda på vårt område som
förhoppningsvis kan användas i samband med fiberdragningen. Det skulle vara en
klar fördel eftersom vi då slipper grävarbeten och annat stök. Vi försökte också få ett
tydligt besked om när fiber skall dras i området och när det hela skall vara klart. Men
den frågan har vi inte fått svar på.
Däremot skulle IP-Only kontakta alla som har tecknat sig för att bestämma tid för
installation av kontaktpunkt i respektive hus. Detta skall ske i jan/feb.
Vi återkommer så snart vi vet något mer om tidsplanen för fiberdragning.
* Bokning av Magasinet
Vi påminner också om att vi gör om bokningssystemet from 2018, innebärande bla.
att man inte kan boka sig årsvis i förväg. Bokningar för 2018 måste alltså göras om.
Några som redan har bokat sig har hört av sig till styrelsen och dessa ligger kvar
2018.
Vi vill också passa på att önska alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt 2018. Tången
är väldigt vackert så här års så det är en god idé att fira julen här. I veckan var det
frostvitt och ett tunt lager pudersnö prydde kobbar och skär.
Det är också många rådjur inpå knutarna, en och annan räv har skymtats och
harspår finns det gott om. Häromveckan kunde man också se en praktfull älgtjur nära
vårt område. Det hela var väldigt ståtligt.
God Jul och Gott Nytt År
önskar Styrelsen

