våren 2014


Röjardagar blir i år lördagarna 26 april och den 27 september samling kl 9.00
vid tallen på parkeringen, arbete fram till 12-tiden, detta gäller som kallelse.



Båtar som förvaras på gemensamt område ska som vanligt vara i sjön, eller flyttade,
före midsommar. Ta hand om bockar/däck och dylikt som båten legat på så att
planen ser snygg ut inför sommarens bad. Lägg dem inte mot slänten, då täpper ni till
diket där. Glöm sedan inte att förtöja din båt på ett säkert sätt.



Vattenfall planerar att under 2014 gräva ner resterande del av luftledningen som
korsar vårt område. I huvudsak kommer den att förläggas från brevlådorna längs
ängssidan av Hoppetvägen och vidare bort till Hoppet 2. Exakt tidpunkt bestäms av
Vattenfall och är ännu oklar.



Efter att Vattenfall har grävt klart och alla har byggt klart sina avlopp har styrelsen för
avsikt att påbörja renoveringen av vägarna med bidrag från Trafikverket. Detta
kommer ske tidigast hösten 2014, mer information kommer under året.



Förra året anlitade vi en entreprenör för att röja sly i våra vägdiken. För att hålla nere
kostnaden uppmanar vi alla som har möjlighet att själv röja sly vid diket utanför egen
tomt. Det växer så mycket att det måste göras varje år.



Förra året blev det inget Hoppets dag. Ska vi få en arrangör i år? Hör av dig till
styrelsen om du är intresserad.



Styrelsen påminner om att Väg/Skog/Hamn-kommittén finns och hjälper till med
frågor som rör vilka träd som får fällas, vägunderhåll och båtar/båtplatser.



Har du synpunkter på vinterns snöröjning eller underhållet av vägarna så kan du
meddela väg/skog/hamnkommittén eller styrelsen.



Läs medlemsförteckningen och kontrollera att dina uppgifter stämmer, framför allt om
e-postadresser ändras. Ta kontakt med styrelsen för uppdatering.



Vi påminner också om adressen till Hoppets hemsida. Registrera dig och få alla
utskick via e-post. www.hoppet.eu



Allt underhåll och alla förbättringar på området gör vi tillsammans. Känner du för att
hjälpa till, eller har du nya idéer? Hör av dig till styrelsen. Desto fler som vill hjälpa till
desto mer kan vi göra och desto roligare blir det. Även bilder till hemsidan efterlyses.



Det är vårt gemensamma ansvar att hålla snyggt på området, hjälp varandra. Släng
inte skräp och plocka upp efter hunden, så fungerar allt så mycket smidigare.

Föreningen genom styrelsen

