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Kallelse till vårens arbetsdag den 4 april 2009
Lördag den 4 april 2007 kl. 10 samlas vi vid P-platsen Stora
Enens Väg/Tranas Väg. Kom gärna dit - vi vill gärna att alla
skriver upp sig på närvarolistan. Ta gärna med barnen, det finns
alltid jobb åt dem. Vid dåligt väder skjuts arbetsdagen upp till
lördagen den 11 april (ingen ny kallelse). Men vi hoppas på
strålande solsken som vanligt.
Passa på och diskutera med trädvårdsgruppen planen för skötsel
av området mellan St. Enens Väg och Röde Bäcks Väg. Nästa år
tar vi itu med området mellan Sturevägen och Lyngskärsvägen.
Var du med sist? Kom och var med denna gång!

I år krävs det mycket arbete för att reparera staketet på bryggan, att gjuta in en bänk på stranden och att kratta
tång. Vi planerar att ta bort sandlådan i området mellan St. Enens Väg och Röde Bäcks Väg, som har aldrig blivit
den samlingsplats som vi hade hoppats att den skulle vara. Vill någon ha virket så är det bara att hjälpa till och
sedan ta hem det. En ny gunga ska installeras på lekplatsen på Bogrens Väg. Det finns säkert en del arbete i våra
större grönområden mellan Stora Enens Väg och RödeBäcks Väg, mellan Sturevägen och Lyngskärsvägen, vid
Brokövägen och kring Bogrens Väg. Många behövs för att elda. Vi kommer att sätta upp nya skyltar, rensa i
brunnarna på St. Enens väg och diken på Stenarabien och stranden och skicka ut städpatruller – det finns mycket
att göra!
Det är nu tillåtet fram till arbetsdagen att lämna grenar och kvistar på 4 ställen i området för eldning under
arbetsdagen. Se kartan på baksidan. Lämna inte trädgårdsavfall någon annanstans! Efter arbetsdagen råder det
återigen förbud mot att bygga rishögar i grönområden fram till september, inför höstens arbetsdag, då det blir
tillåtet igen under en månad. Vänligen notera att vi eldar under arbetsdagen om möjligt. Om det inte går då
försöker vi igen så snart som möjligt.
Vi grillar tillsammans vid stranden kl. 12.
Som vanligt måste vi en gång till påminna – tänk på fri sikt och framkomlighet! Häck som har spridit sig över
tomtgränsen måste tuktas. Och tänk på att inte ha bilar, släp och andra fordon parkerade på vägkanten – det
skymmer sikten, minskar framkomligheten och är en trafikfara. Ni som känner er träffade – flytta släpet, båten,
bilen och annat in på tomten omedelbart.
Årsstämman planeras den 11 juni 2007. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 april.
Valberedningen har påbörjat arbetet med årets förslag till föreningsfunktionärer och är angelägen att få kontakt
med dom som känner sig kallade och kanske har någon speciell kompetens att bidra med. Det kan vara allt från
ekonomi, information och vägbyggnad till bara hög social kompetens. Tag gärna kontakt med någon av oss i
valberedningen direkt på arbetsdagen eller slå en signal så kan vi informera vilka platser som finns att besätta Hans Larsson 63938, Torbjörn Persson 64619, Ingrid Dahlgren 64187.
Väl mött till en trevlig arbetsdag den 4 april!
Styrelsen i Enens Samfällighetsförening.
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