2018-04-18
Våren är på väg
Det blev segdraget i år. Först kom våren, men vände om och är nu på väg
tillbaka igen. SKÖNT.
Nu stundar städdag den 28/4 då jag hoppas att så många som möjligt har
möjlighet att vara med. Korvgrillning och fina priser utlovas även denna
gång. På 1:25 ansvarar Patrik stuga 533 samt på 1:24 ansvarar Rune för
organisationen av arbetet. STÄLL UPP OCH HJÄLP TILL.
Som vanligt är det en del ordningsfrågor som måste påpekas. Under
lågsäsong måste detta med bommarna skötas bättre. Vi har under vintern
haft inbrott i 2 stugor på 1:24. Ni som är i stugan eller era anlitade
hantverkare måste se till att bommarna fälls och låses efter utfört arbete.
Vi måste göra vad vi kan för att försvåra tjuvarnas tillgång till stugorna.
Under vintern har en del arbeten blivit utförda i byn. 1:25 har man lagt
om plattor och gunghäst har galopperat in på lekplatsen. På 1:24 har
Gröningen gjorts iordning, lite jobb återstår. Mycket arbete har lagts ner
på vissa dräneringsproblem som uppstått bl.a. efter den regniga hösten.
Arbetet är inte slutfört. Slamsugning och fotografering av våra rör
kommer att göras i vecka 17. Vi håller även på att ta fram offerter på dom
uppdrag vi fick av årsmötet nämligen anläggande av bouleplan samt
ledstång till Tjuvahålan. Mer info om detta senare.
EFTERLYSNING Vi söker efterträdare till Ulla-Britt och Allan som kan ta
hand om arrangemangsgruppen. Ulla-Britt och Allan har skött detta på ett
föredömligt sätt under många år (STORT TACK). Är du intresserad av att
ta tag i detta så hör av dig till styrelsen.
Funktionsgruppen med Rune i spetsen fungerar på ett utmärkt sätt. Ställ
upp och hjälp till så blir det ännu bättre.
EU har lyckats återigen att skapa ytterligare byråkrati. Vi som liten
förening är tvungna att jobba efter den nya datalagringslagen (GDPR)
som kommer att gälla från 25/5. I korthet går det ut på att obehöriga inte
skall komma åt uppgifter om oss stugägare.
Styrelsen kommer att bli kallad till Byggnadskontoret någon dag framöver
för att få en information om nya regler angående bygglov som har
kommit. Mer info om detta senare.
Sist men inte minst. Stort Grattis till Bosse, Inga och Eva-Lena och
Nicholaus som tagit fram den nya hemsidan. Bosse har lagt ner mycket
jobb på detta. TACKAR OCH BUGAR.
I övrigt kan jag bara be er att läsa igenom dom nya ordningsreglerna som
finns på hemsidan och framförallt följa dom.
VÄLKOMMNA TILL EN NY SOMMAR I PARADISET.
Hans och styrelsen

