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Styrelsen informerar och kallar till en trädfällningsdag

•

Vi trodde att ett decemberbrev skulle bli lagom för att informera om att entreprenören som har
plogat våra trotoarer har sagt att han inte kan fortsätta. Och så kom snön innan brevet hann bli till.
Det blir i fortsättning ingen plogning på trottoarerna, och alla är skyldiga att se till att snön blir
bortskottad utmed den egna tomtgränsen.

•

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 och på hemsidan. För snabb referens så får ni 2 st. här - Jeanette Nilsson 62373 och
Olof Lundin 62628.

•

Till våren planerar styrelsen att upprusta asfalten på Röde Bäcks Väg, och i samma veva anlägger
vi fler permanenta farthinder. Vi informerar om detaljerna senare.

•

Enens Båtägares Eknomiska Förening (EBEF) har frågat Enens samfällighetsförening om lov att
flytta på staketet vid badplatsen för att underlätta för stora lastbilar som kör till hamnen. Styrelsen
beslöt att acceptera flyttningen av staketet, men vill att EBEF ska asfaltera området som frigörs
för passage annars blir det för mjukt för tunga fordon. En trottoar ska markeras och här beslöt
styrelsen att Enens samfällighetsförening bekostar trottoaren med tillhörande kantsten som en
trafiksäkerhetsförbättring.

•

Styrelsens arbetsgrupp för trädvård planerar en trädfällningsdag i området mellan Stora Enens
Väg och Röde Bäcks Väg den 16 januari 2010, kanske behövs även viss arbete den 17 januari.
Det behövs en hel del frivilliga med motorsågar och andra lämpliga verktyg. Korv och kaffe
utlovas. Kan du vara med och hjälpa till att genomföra vår antagna trädvårds plan? I så fall
kontakta trädvårdsgruppen senast 9 januari helst per e-post: Sten@storaenen.se,
AndersA@storaenen.se, Lars-Olof@storaenen.se eller Carita@storaenen.se.

•

Styrelsen börjar planera arbetet på grönområdet mellan Lyngskärsvägen och Sturevägen efter
januaris trädfällningsdag.

•

Vi antar att vid det här läget har de flesta av våra medlemmar vant sig vid att gå in på hemsidan
och kolla 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! Bakgrundsbilden på första sidan är
värd en titt, om inte annat, och det finns fler bilder att titta på under flik ”bilder”.

•

Några viktiga datum:
Vår trädfällningsdag är lördagen den 16 januari 2010
Vårens arbetsdag är planerad till lördagen den 10 april, 2010.
Årsstämma blir det torsdagen den 10 juni 2010 (preliminärdatum).

Slutligen vill styrelsen önska alla medlemmar i Enens Samfällighetsförening
ett Gott Nytt År.

