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”Den blomstertid nu kommer med lust och
fägring stor. Du nalkas, ljuva sommar, då gräs
och gröda gror.” Ja, nu nalkas en underbar tid
med ljusa kvällar, ljummet badvatten och
makrillfiske i fjorden! Härligt!
Styrelsen: Den nya styrelsen har påbörjat sitt arbete,
primärt med att hantera de motioner som togs beslut om
vid vid årsstämman.
Länsstyrelsens beslut: Den 17 april beslutade
Länsstyrelsen att lägga ner ärendet avseende den
markavvattning som skett inom naturreservatet i
samband med åtgärderna längs Frupallsvägen (Ärendnr.
5035-2053-2019). Länsstyrelsen överlämnar till
Samfälligheten och kommunen att om möjligt söka
förhindra fortsatt upptorkning av kärret strax innan
Frupallen. Något vite eller dylikt uppkommer inte.
Hundrastkärl sattes upp på försök för några år sedan
som en service för att det skulle vara enklare för dig som
är hundägare. Tyvärr har det visat sig inte vara en helt
fungerande lösning, framförallt vad avser tömningen av
kärlen. Styrelsen har därför beslutat att tills vidare ta bort
kärlen.
Observera, Samfälligheten kan aldrig överta ansvaret för
vad din hund lämnar efter sig. Det är aldrig OK att lämna
hundbajs eller hundbajspåsar kvar på marken längs
vägar eller stigar. Tag med din hundbajspåse och sortera
den som brännbart hushållsavfall i ditt egna gröna
sopkärl.
Högarna med avverkade träd/sly/trädgårdsavfall:
Efter alla år med dessa högar har styrelsen beslutat att i
egen regi flisa upp de högar som kvarstår inom området.
Vad som framkommit och som omöjliggjort tidigare
flisning är att det även slängts annat material i högarna,
t.ex. jord, plast, gummi, metall etc. Detta får absolut inte
förekomma. Nu tvingas föreningen till sortering av
materialet innan flisning, vilket fördyrar processen.
Styrelsen kommer framöver anvisa platser där
medlemmarna kan slänga egentligt trädgårdavfall, dvs.
ENBART grenar/sly. Jord el.dyl. får aldrig förekomma.
Vändplats på Slänten: Styrelsen avser att med skyltar
tydliggöra hur trafik har möjlighet att vända. Att bygga en
faktisk vändplats är inte en fråga som styrelsen i nuläget
anser prioriterad. Om skyltar inte visar sig vara en
fungerande lösning får styrelsen söka en omprioritering.

