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Styrelsen informerar i januarimörkret
•

Ån så länge har vi inte behövt sanda eller ploga särskilt mycket. Förmodligen kommer vi att få
vinterväder någon gång, och vi påminner om att halkbekämpning sker bara om vi ringer och
beställer. Om sandning behövs, ring en av styrelsemedlemmarna, som ringer vidare till
entreprenören. Snöröjning, däremot, sker automatiskt. Telefonnummer till styrelsemedlemmar
finns tillsammans med årsstämmans protokoll. För snabb referens så får ni 2 st. här Jeanette Nilsson 62373 och Olof Lundin 62628.
Glöm inte att det är varje tomtägares skyldighet att skotta utanför tomtgränsen. Se till att det är
framkomligt utanför era tomtgränser när det kommer snö.

•

Vi har tagit bort betongrören från Stora Enens Väg och de nya farthinder på Bogrens Väg och
Röde Bäcks Väg under vintern. De kommer på plats igen under våren.

•

Det kom in sex skriftliga svar till strelsens information ang. grönområden (utskickat i Oktober
2008), med vareriande åsikter. Styrelsen år tacksam för medlemmars deltagande i sådana
tillfrågningar, det underlättar beslutstagande. Alla svar beaktades vid styrelsemötet den
12 november 2008, och styrelsens beslut blev:
Att inget nytt årsmöte ska inkallas för att lösa frågorna kring trädfällning, icke trädfällning och
röjning i grönområdena. Alla åtgärder får invänta ordinarie årsstämman i juni 2009. Däremot
ska trädvårdsgruppen utarbeta en etappvis plan för såväl återplantering, dränering som ev.
trädfällningar och kostnadsuppskattningar. Gruppen behöver inte samråda med
landskapsarkitekten, men kan göra det i den mån dennes s.k. trädplan verkar oklar.
− Buskar och skott som ska bevaras markeras så att de inte av misstag röjs bort av maskin.
− Olovandes trädfällning får under inga omständigheter göras utan skriftligt medgivande
från styrelsen och efter samråd med närboende.
Sten Moberg, Anders Alvhede, Lars-Olof Lindqvist och Carita Elmlund bildar tillsammans den
grönområdesgrupp som ansvarar för skötseln av grönområdena.

•

Vi antar att vid det här läget har de flesta av våra medlemmar vant sig vid att gå in på hemsidan
och kolla efter allmän information (startsidan), viktiga datum (flik kommande händelse) och
styrelseledamöters telefonnummer (flik styrelsen). Styrelsens mål är att alla skall få all viktig
information genom informationsbrev, men oftast går informationen ut på hemsidan innan den
kommer ut med brev. Så ta gärna en snabb koll då och då!

•

Vildsvin har härjat på Stenarabien och däromkring. De har förstört en nylagd gräsmatta och
bökat i lövkompost. De rotar sig gärna inom samma område och det skulle vara tråkigt om fler
råkade ut för liknande förstörelse. För att bli av med dem finns det i stort sett tre sätt. Störa
dem, sätta upp elstängsel och avskjutning. Störningsmomentet har oftast begränsad effekt,
elstängsel bra men det bästa av allt är avskjutning. Att skjuta är tillåtet året om utan när de har
kultingar. Har någon besvär av vildsvin eller rådjur går det bra att kontakta Bonde Nilsson, som
står till tjänst för avskjutning. Kostar inte något men i gengäld så tar han hand om köttet. Ser Ni
eller kommer Ni i kontakt med djuren så ring Bonde 0300- 13256, 070-56 12 490.

•

Vårens arbetsdag är planerad till 4 april, 2009. Årsstämman blir torsdagen den 11 juni 2009.

Slutligen vill styrelsen önska alla medlemmar i Enens Samfällighetsföreningen
god fortsättning till år 2009.

