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Ett stort tack. 

Till alla vattenöppnare som på ett strålande sätt bidragit till att årets viktigaste 

dag, VATTENÖPPNARDAGEN, trots allt blev bra. Med undantag av några 

stugor på 400 området så har alla fått vatten idag. Det såg lite oroväckande ut 

ett tag då en hel gång var utan vatten. Efter några justeringar blev det tryck 

igen, och vi kunde jobba vidare. Det kan tyckas lite rörigt, när alla går omkring 

och lyssnar efter vattenljud, men jag kan lova, att det är mycket fin disciplin i 

röran. Så länge vi har detta system med kollektiva av/på ventiler som endast 

är sektionerade per gångarna som går mellan stugorna, så har styrelsen 

bestämt, att vi gör så här. Så länge det finns frivilliga krafter i byn så funkar 

det. 

När vi vattenöppnare efter ett väl förrättat värv vände åter till våra stugor 

kunde vi se flaggan i topp och kan ni tänka er, att det hördes en susning i 

träden kring Gröningen som hur klart som helst susade den gamla låten: ”Det 

är våren, det är våren, som kommit igen, och med den kärleken o.s.v. Alla 

vattenöppnare hörde den klart, och stannade upp ett tag och log. 

På tal om kärleken så kan vi visa vår förening, kärlek på bästa sätt, genom att 

följa våra mycket enkla ordningsregler. När det självklara inte fungerar, då är 

det strängt. Så snälla, släng inte cementfågelbad, blomlådor av plåt, eller 

plastbehållare i komposten. Det tillhör inte Trädgårdsavfall bara för att det 

kommer från trädgården. Snälla, släng inte trasiga solstolar eller annan metall 

vid våra plastkärl. Vi måste själva köra detta till ÅVC.  

Snälla. Parkera inte vid stugorna, på gräsmattor eller andra icke 

parkeringsplatser. Det är skillnad på parkera och att stanna en stund för 

av/pålastning. Detta är ett led i att minska bilkörandet i byn, och kör inte 

igenom hela området bara för att bommen mot Tjuvahålan är öppen 

sommartid. 

Flaggan i topp nämndes, och det är så att vi begåvats med en ny funktion, och 

med den en flaggansvarig. Det är Ann-Margreth Sundwall (stuga 238) som ser 

till att flaggning sker efter de regler som finns om flaggning. Du kan också få 

flaggat på en viss dag, som du tycker man kan flagga för. T.ex. din födelsedag 

eller annan dag, som är speciell. Kontakta Ann-Margrethe så fixar hon det. 

Avslutningsvis vill jag önska er, ett gott vatten. Det är öppnat med Kärlek. 

Rune Petersson 

Ansvarig för det funktionella. 

 

 


