
Ordförandens brev i augusti 2020 

Nu var det ett tag sen jag skrev sist. Jag får skylla på coronan och att det 

varit mycket att göra i samband med detta. Sen skall jag inte sticka under 

stol med att jag har unnat mig en hel del ledighet bland annat. Barn och 

barnbarn har fått sin rättmätiga del av tiden. 

Vad har då hänt i vår by? coronan har naturligtvis inverkat både på hur 

många som varit i sina stugor och begränsningarna i umgänget med 

varandra. Från styrelsens sida har vi följt anvisningar från FHM så långt 

det har varit möjligt. Faktum kvarstår att smittan inte är över utan att vi 

fortsätter följa de bestämmelser som råder. Avstånd och god handhygien 

är väsentliga saker att följa. 

Det blev ingen städdag, tyvärr, och heller inget organiserat 

midsommarfirande. Inget uppträdande av Uniqum heller dessvärre. Vår 

förhoppning är att vi kan genomföra dessa och andra events nästa år. 

Vi nödgades av coronaskäl att genomföra årsmötet digitalt. Lite tråkigt 

naturligtvis. Dock var röstetalet väsentligt större än tidigare. Rapport från 

detta årsmöte har alla fått via mail. Bosse, vår webbansvarige, får ett 

stort TACK för allt arbete han lagt ner på detta och mycket annat. 

Nya bommen vid Tjuvahålan och infarten till parkeringen på 500 området 

kommer att monteras under hösten. För er som inte köpt en fjärrkontroll 

kommer ny info om detta framöver. 

Vi har också haft en omröstning om huruvida vi skall ha särskilda kärl för 

Gröna påsar. Som i de flesta fall utföll detta enligt den klassiska 80/20 

regeln dvs 80% var för gröna påsar och 20% emot. Ber att få återkomma 

hur vi löser detta. 

Som de flesta av er känner till så har vi sagt upp avtalet med den gamla 

städfirman. Det blev inte bra städat på slutet. Nya städfirman piga.nu har 

nu övertagit städningen. Vad jag hört så fungerar det mycket bättre nu. 

Invasiva växter är ett problem både i och i omedelbar anslutning till vårt 

stugområde. Kommunen har inte för avsikt att röja på sin tomt. När det 

gäller vår tomt så ber jag varje stugägare att hjälpas åt med att göra vad 

vi kan för att minimera växtens utbredning. Man skall alltså klippa av den 

så nära marken som möjligt och sen klippa varje skott som kommer upp. 

Då lär roten dö efterhand. Avfallet från växten skall slängas i våra blå 

containers för brännbart avfall. HJÄLP TILL MED DETTA. 

Vad kommer då att ske i höst? Vi kommer att åtgärda fukt och 

mögelproblem i våra hygienanläggningar. En firma, OCAB, har gjort en 

rapport om vad som bör göras. 

Dessvärre måste jag avsluta denna information negativt. 



ALLA måste hjälpas åt i vårt stugområde, Det är inte meningen att bara 

några stycken skall utföra arbeten såsom gräsklippning, ogräsrensning, 

städning etc. Utgå inte för att ”någon annan” gör detta utan ställ upp även 

du. Sen måste det påtalas att var och en måste ta hand om sitt avfall. Det 

går inte att slänga campingstolar etc.  i kärl för metallförpackningar. 

Tryckt virke hör inte hemma i en komposthög. Uttjänta möbler skall inte 

ställas i hygienanläggningarna. Till slut blir det denne ”någon annan” som 

får köra bort det till ÅVC. Tänk på att alla vi betalar i år 1.061:- för att få 

åka till ÅVC 15 gånger. Kan man ta hem nya saker kan man också köra 

bort gammalt. 

Det är tråkigt att behöva avsluta på detta vis, men tyvärr tvunget. 

Med förhoppning om en fin höst och att smittan släpper sitt grepp om oss 

framöver 

Många hälsningar  

Hans/ordf 


