Onsdagen den 15 april, några dagar efter påsk.

Brev från vår ordförande
Påsken blev dessvärre inte vad vi alla hade hoppats på. Många valde att inte åka till
stugan, några var här. Förhoppningen är att viruset inte åkte hit.
Det är onekligen en besvärlig situation vi befinner oss i. Vi hade ju hoppats att vi
hade fått städa på städdagen och ätit av den grillade korven. Styrelsens största
bekymmer var hur vi skulle hantera hygienanläggningarna. Beslutet blev att vi bad er
som var här att noga hjälpa till med städning efter er. Det förekom till och med
synpunkter på att vi skulle stänga anläggningarna helt. Renlighet är tydligen A och O
för att försöka begränsa en smittspridning.
Hur ser det nu ut framöver? Personligen tillhör jag riskgrupperna och har därmed
bestämt att jag inte utsätter mig för smitta i onödan. Vi i styrelsen försöker genomföra
en del uppdrag som innebär så lite social kontakt som möjligt. Några projekt som vi
försöker fullfölja är låsbytet på 500-området, offertförfrågan om sanering av
hygienanläggningar, uppsnyggning / borttagning av vissa staket, jobba vidare med
utebelysningsfrågan.
De nya bommarna får vänta ett tag tilsl vi kan lämna ut fjärrkontroller på ett säkert
sätt utan smittrisk.
Som det ser ut nu så får vi antagligen skjuta på årsmötet då vi inte får vara mer än
max 50 personer samlade i en grupp. Mer om årsmötet återkommer jag till längre
fram. Titta regelbundet på hemsidan för ytterligare info.
Kommunen har fällt 16 träd i slänten mot rododendron parken från trappen ner till
Orrstigen. I påskhelgen städades slänten av och blev jättefin. Ytterligare träd på
norrsidan i 500-området kommer enligt löfte också att fällas.
Om ni är i stugan i sommar så kolla på den nya grusningen som är gjord på den övre
gången vid stugorna 121 och 158. Synpunkter önskas?
Nu är det bara att hoppas att allt återgår till normala förhållanden, så att vi kan vistas
tryggt i våra stugor.

Sköt om er och utsätt inte er och andra för onödiga risker.

Med vänlig hälsning
Hans Gawling
ordförande

