sommaren 2019

Hoppets vägar, föreningens enskilt största fråga:
•

I maj har det lagts slitlager och salt på alla vägar. Av vägprojektet återstår nu i
huvudsak dikesrensning och att utforma en skötselplan för framtiden.

•

Dikesrensning var tänkt att utföras före sommaren men flyttas till början av
hösten när det är mindre trafik och när vägkanterna är slagna. Arbetet
kommer att innebära en del påverkan närmast tomtgränserna med jordhögar
utefter vägarna inklusive på de delar närmast vägen som är iordningställd
tomt. Självklart läggs ingenting på infarterna. Det är stor ekonomisk skillnad att
köra bort jorden. Mer info kommer när vi vet exakt tidpunkt för när arbetet
kommer att utföras.

•

På förslag på årsmötet senareläggs höstens röjardag till första helgen i
oktober, vilket blir lördagen den 5 oktober. Vårens röjardag tidigareläggs till
den 18 april, med förhoppning att det ska gå att elda på röjardagarna.
Samling kl 9.00 vid tallen på parkeringen, arbete fram till 12-tiden.

•

Fåren är på plats, 2 tackor med lamm; en svart tacka och en vit bagge. De har
inga namn, så vi kan döpa dem om vi vill. Förhoppningen är att de ska stanna
hela sommaren, dvs om betet räcker.

•

Båtsäsongen kommer igång nu, kom ihåg att se över era bojar innan ni lägger
båten i sjön. Båtarna som ligger upplagda vid sjön ska var sjösatta senast till
midsommar. Farkoster som inte ligger vid en båtplats får inte förvaras på våra
badplatser.

•

Nu kommer vi in i den varma tiden då vårt område kommer att utnyttjas av
många fler. Ett snyggt och rent Hoppet är vad vi alla önskar oss och hjälps vi
åt med att plocka i ordning efter oss själva så blir det som vi alla vill.
Tänk på att det är vi alla som tillsammans är föreningen.

•
•

Läs medlemsförteckningen och kolla att dina uppgifter stämmer. Om något
behöver ändras så ta kontakt med styrelsen direkt eller via hemsidan.

Föreningen genom styrelsen som också önskar
en trevlig Hoppetsommar
www.hoppet.eu

