Ordförande har ordet och städdagen 27april 2019

Först några ord om städdagen

Redan för kl. 10.00 dök det upp ett antal medlemmar. Strax efter 10,00 var badet fyllt av
arbetsvilliga människor.
Efter att jag berättar lite om efterdyningarna från fiberinstallationen, besiktningen av vägarna
och återställandet av dem, samt den pågående projekteringen inför VA-installationen
fördelades arbetet i grupper utifrån boendet.
Vattenfall som röjer sina elledningsgator vart tredje år, har nu gjort en omfattande röjning.
Det ingår i avtalet med Vattenfall att markägaren sedan ansvarar för porttransporten av ris och
fällda träd. I år var det mycket, både ris och småträd, som behövde transporteras till vårt
risupplag vid Gröna Pumpen. För ändamålet hade föreningen hyrt en ATV(fyrhjuling) med
släp.
Det var mycket ambitiösa arbetslag som jobbade hårt och omsorgsfullt. Stora mängder ris o
träd släpades fram och högarna utefter vägarna växte. ATV-n gick i skytteltrafik med rådde
inte på alla högar. Så gott som hela vårt område rensades. Så välstädat har det inte varit på
länge, ett bra genomfört jobb. De högar som blev kvar kommer att tas om hand. Jag har gjort
upp med vår skogsentreprenör att så snart som möjligt flytta dem till risupplaget..
Till badet och hamnplanen blev det två smågrupper kvar. På badet hade vårens stormar kastat
upp mängder med vass. Den packades i säckar och transporterades till Gröna Pumpen för
tillfällig lagring. Stigen som delvis var bortspolad reparerades med nytt grus. Badet är nu
krattat och förberett för ny sand som ska komma på plats innan badsäsongen börjar.
Badflotten ligger kvar på land tills vidare. Ett sänke behöver lyftas och det behövs nya
kättingar. Så snart det är avklarat kommer flotten ut och även flytavspärrningarna.
Hamnplansgruppen tog hand om alla kottar från tallarna och städade i övrigt upp.
Eldningshögen växte till ordentligt. Vid lämpligt tillfälle kommer den att eldas upp.
Den lilla badbryggan som nu ligger på land ska repareras och få en ny landgång. Om några
frivilliga ställer upp ska den snart komma på plats.
I övrigt kan jag berätta att gräsklippningen på fotbollsängen, badet och stigarna kommer att
skötas av samma entreprenör som förra året, Myrbäck Entreprenad, det fungerade bra.
I helgen efter städdagen sköt jaktlaget två vildsvin. Förhoppningsvis kan det skrämma dem att
hålla sig borta ett tag. Vildsvinen är en plåga som är svår at värja sig ifrån. Jaktlaget gör vad
de kan.
Hastigheten på Frönäsvägen har gått upp sedan Trafiverket ”tvingade” vägföreningen att
montera der 50-skyltarna. Vägföreningen jobbar på att få tillbaka hastighetsbegränsningen
men flera myndigheter måste bearbetas och det går trögt.

Nu ser vi fram mot sommaren
Ordförande ESF

