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Information från styrelsen i sommarvärmen
Det var trevligt att det kom rätt många till årsstämman – men vi kunde ha varit fler! 35
fastigheter representerade betyder att 122 inte kom – visst kan vi göra bättre än så nästa
år! Styrelsen vill tacka Ulla Lundin och Barbro Wadstein som fixade smörgåsarna och
städade undan efteråt, de gjorde en väldigt bra insats.
Vi hade på årsstämman ett bra föredrag om grannsamverkan. Vi hoppas att det finns
intresse för att sätta upp grannsamverkan här i området. Vi behöver ganska många små
grupper, ett första förslag är att ha 2 grupper på St. Enens väg, 2 grupper på Röde Bäcks
väg, 1 på Tranas väg/Gerdas väg, 2 på Bogrens väg (bostadsrättsföreningen är redan i
gång och utgör en 3de grupp), 1 på Strannevägen, 1 på Lyngskärs väg och 1 på
Brokövägen + husen på de 2 mötande vägar. Det blir 10 grupper! Och så behöver vi
också en huvudkontaktman. Ett förslag är att styrelsen utser några som går på nästa stora
informationsmöte i polishuset den 6 september, att dessa försöker ordna grupper så att
gruppkontaktpersoner kan gå på mötet den 22 november, och att vi siktar på att vara i
gång till årsskiftet. Är Du intresserad av att vara en kontaktman? Hör i så fall av Dig till
någon i styrelsen. Styrelsen har inte fått tag i tillräckligt med grannsamverkanbroshyrer
att dela ut nu, men kommer att dela ut till alla hushåll någon gång under sommaren.
På årsstämman sade vi att om någon gräver upp stora stenar i trädgården och vill bli av
med dem kan de lägga stenarna på stranden intill muren. Vi kan då återskapa den fina
stenremsan vi har haft tidigare. Göran Lagerberg, nyvald suppleant i styrelsen, har sagt
att han gärna är kontaktperson för detta. Hör av Dig till honom om Du har stenar
tillgängligt. Han har telefonnummer 0737 36 65 58, e-postadress goran@storaenen.se.
Styrelsen påpekar än en gång att det är absolut inte tillåtet att ta stenar från stranden, inte
sand heller.
Någon vandaliserade räcket på trappan till badbryggan. Så otroligt tråkigt, varför gör folk
så? Lennart Nilsson har fixat till räcket, och nu är det på plats igen.
Nu börjar det blir ordentligt fart på badsäsongen, vilket är uppenbart från mängden skräp
i vår papperskorg och soptunna. Snälla ni som badar, om papperskorgen är full lägg
skräpet i tunnan. Om tunnan är full ta hem skräpet. Inte skall man bara lägga skräp på
marken intill papperskorgen och tunnan – fy skäms ni som gör så!
På årsstämman den 15 juni 2010 meddelade Jeanette Nilsson att hon har för avsikt att
efter 2010-2011 avgå som ordförande efter 10 år på denna post. Vår uppskattade
sekreterare Olof Lundin meddelade vid början av sin tid som sekreterare att han skulle
avgå efter 5 år, och det sammanfaller med ordförandens avgång. Fundera gärna redan nu
om Du kan tänka Dig bli sekreterare i föreningen, eller kan komma in som suppleant och
fylla den andra tomma platsen.
Styrelsen hoppas att alla ha det bra under sommaren. Kör försiktigt på vägarna under
sommaren, och njut.
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