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Kallelse till vårens arbetsdag den 2 april 2011
Lördag den 2 april 2011 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 9 april. Men vi hoppas på strålande
solsken som vanligt. Observera att styrelsen har bestämt att vi skall på försök hålla på lite längre. Vi
håller grillen i gång från kl. 13.00 vid stranden, och hoppas att det ger oss bättre tid för allt arbete.
I år måste vi ta itu med stranden. Bryggan ser ut som en berg- och dalbana, och trappan har åkt bort
till hamnen. Två hårda vintrar har verkligen ställt till det. Vi är inte ensamma om detta – många
bryggor längs fjorden har tagit stryk. I övrigt ser vi till att stranden blir fin till sommaren. Vi eldar.
Några kommer att arbeta i grönområdet mellan Lyngskärsvägen och Sturevägen. Vi skall lägga grus
på stigen mellan Gerdas väg och hamnen. Vi rensar i brunnarna och diken – det finns mycket att
göra!
Angående eldning: Det som står i protokollet från årsmötet 2010 är att årsmötet inte röstade mot
eldning totalt sett. Däremot har det visat sig att det blir så enorma rishögar, att de som bor nära
grönområdet och styrelsens medlemmar får hålla på flera dagar att elda upp ris inte bara från
närområdet, utan från alla möjliga håll kör man dit skräp. Och inte bara ris annat som borde köras till
kommunens återvinningsanläggningar, t.ex. bildäck. Det fanns därför en tydlig mening på
årsstämman att vi ska försöka minska på eldningen under arbetsdagarna. Det oskick som förekommit
med annan bråte ska vi försöka undvika. Om grannarna går ihop, föreslår styrelsen att det kan eldas
på angivna platser på arbetsdagen. MEN om man lämnar trädgårdsavfall för eldning måste man
också hjälpa till att elda! Då har ni möjligheter att gemensamt ansvara för att det på det sättet eldas
maximalt den dagen och inte behöver eldas så mycket vid andra tider, även om det är tillåtet hela
april. Undvik att lägga löv på eldarna – löv genererar mycket rök och aska. En karta över aviserade
platser för eldning står på baksidan.
I grönområdet mellan Stora Enens Väg och Röde Bäcks Väg ligger några trädstammar kvar efter
trädfällningsdagarna 2010. Det är fritt fram att ta dessa – vi kanske får ännu en kall vinter och då är
det bra att ha lite ved!
Valberedningen är angelägen att få kontakt med dem som kan tänka sig delta i styrelsens arbete,
antigen nu eller på sikt. Känner du dig kallad och kanske har någon speciell kompetens att bidra
med? Det kan vara allt från ekonomi, information och vägbyggnad till bara hög social kompetens. Ta
då gärna kontakt med någon i valberedningen direkt på arbetsdagen eller slå en signal till Hans
Larsson 63938, Torbjörn Persson 64619 eller Kirsti Nordlind 62578.

Snart, snart blir det sommar igen och vi kan ligga på
stranden i stället för att jobba där!

Väl mött till en trevlig arbetsdag den 2 april!
Styrelsen i Enens Samfällighetsförening.

Vänd!
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VÅR HEMSIDA - Du tittar väl då och då på vår hemsida www.storaenen.se? Där finns en massa information inklusive mötesdatum, namn
och adress till styrelseledamöter och aktuell information. På hemsidan har vi många fina bilder av området, och vi tar gärna emot fler – skicka
till Jeanette@storaenen.se, eller lämna en papperskopia. Tala om vem som tog bilden.
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