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Styrelsen informerar mitt i vinter
Vintern 2010-2011 ha börjat med en kall och snörik period, som även bjöd på några tödagar som
ställde till med isbildning. Vår entreprenör gör sitt bästa för att hålla vägarna farbara, och vi har
beställt sandning med jämna mellanrum, men vägarna har varit förrädiska. Kommer det mer snö ber
vi er - kör försiktigt! Och i barmhärtighet släpp ut stackarna som kör från uppförsbacken på Röde
Bäcks Väg – det är jobbigt att komma ut på Stora Enens Väg!
Några hjältar har jobbat ordentligt med trottaoren på St. Enens Väg och Bogrens Väg – TACK! De
som inte håller rent utanför tomten, vänligen sätt igång och gör det då snön återkommer!
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 två telefonnummer här Jeanette Nilsson 62373 och Olof Lundin 62628.
Nu har vi vant oss med att ha en fin yta på Röde Bäcks Väg, och det har tillkommit vägbulor här och
där. Några små kompletteringar återstår, inklusive målning av vägbulorna. Men vi är nöjda med vår
investering.
Det blir ändringar vid badplatsen – tillsammans med Enens Båtägares Eknomiska Förening (EBEF)
har vi flyttat på staketet vid badplatsen för att underlätta för stora lastbilar som kör till hamnen. En
trottoar anläggs. Ett nytt staket och vägmålningar blir färdiga under våren.
Styrelsen har diskuterat att förlänga arbetsdagarna med en timme. Ibland blir allting klart rätt snabbt,
men det finns en hel del jobb som tar mer än 2 timmar. Antingen börjar vi tidigare eller slutar senare.
Styrelsen föreslår att arbetsdagen den 2 april blir 3 timmar i stället för 2, vi börjar kl. 10 och grillar
med start ca kl. 13, kanske lite tidigare.
Vi har fina bilder av vårt vackra område på hemsidan, men tar gärna emot fler. Skicka era bilder till
webmaster Jeanette, som så gärna lägger upp dem. Jeanette@storaenen.se.
Några viktiga datum:
Vårens arbetsdag är planerad till lördagen den 2 april, 2011, kl. 10.00 – 13.00.
Årsstämma blir det tisdagen den 14 juni 2011 (preliminärdatum, kan bli ändrat).

Slutligen vill styrelsen önska alla medlemmar i Enens Samfällighetsförening
ett gott 2011.
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