Två stämmor genomförda

Söndagen den 17 juni blev årets stämmodag för oss boende i området. Morgonen inleddes med
vägsamfällighetens stämma. Från det mötet kan berättas att den fråga som väcker mest diskussioner
det är hur vi själva – eller snarare många andra (?) – kör onödigt fort på Frönäsvägen. Vägen kommer
att få ny skyltning där vi ser vilka maxgränser som trafikverket lägger fast och det är absolut tillåtet
att köra något långsammare än vad skyltarna visar. Så vad säger ni, ska vi lätta lite på gasen den sista
kilometern hem?
Vad som sker i vägsamfälligheten kan alla följa på deras hemsida http://www.edsala-kalkudden.se/
Vår egen stämma i Edsala var välbesökt med ett 50-tal personer i lokalen. Protokoll där alla beslut
finns redovisade anslås på föreningens anslagstavla och det finns tillgängligt innanför inloggningen
här.
Från mötet kan annars noteras att vi fick information om att vårt område nu är nära byggstart för
vatten och avlopp. Kommunen avslutar i dagarna det senaste VA-projektet och allt fokus läggs nu på
oss. SEVABs styrelse förväntas ta investeringsbeslutet vid sitt septembersammanträde. Senaste nytt
från kommunen hittar du här: https://www.sevab.com/privat/vatten-avlopp/pagaende-ochplanerade-utbyggnader/edsala-kalkudden/
Fiberfrågan fick vi också information om och där ska numera alla som anmält intresse till Zitius ha fått
en bekräftelse på att beställningen är klar. Tidplanen talar om start under augusti månad och
färdigställande före årsskiftet. Det lär ligga på i storleksordningen 60 procents anslutning inom vårt
område. Den som ännu inte beställt fiberinstallation av Zitius har alltjämt chansen att göra det till
samma kostnad.
En fråga som diskuterades en del under mötet var en motion från Daniel Bergström med förslag om
att den nya styrelsen skulle få uppdraget att till stämman 2019 ta fram ett underlag för dialog med
kommunen kring möjligheter att utveckla vårt område. Hur kan ett planarbete bedrivas så att vårt
områdes struktur och karaktär bevaras samtidigt som ökade möjligheter ges till utveckling av
befintlig bebyggelse? Stämman ställde sig bakom styrelsens förslag till hantering av motionen så nu
har vår styrelse fått uppdraget att lägga fram ett underlag till kommande stämma. Ett uppdrag som
handlar om såväl byggnader som allmänningar, vägar och kringområden. Allt syftande till en
utveckling som gör vårt område attraktivt för såväl permanent som fritidsboende att flytta till.
Slutligen kan det konstateras att badet, vattenförsörjning, dikesunderhåll, allmänningar, båthamnar
mm sköter sig inte av sig självt. Det behöver bli fler som drar sitt strå till stacken. Här och var gällande
tillsynsuppgifter finns det i dag vakanser. Tveka inte att berätta att du kan tänka dig att vara med. Det
handlar inte om livstidsuppdrag men visst kan vi alla för ett eller ett par år göra något i föreningen?
När det gäller våra diken diskuterade vi också hur vi var och en kan tänka kring ”det egna” diket längs
tomten. Klipp gärna och håll efter så att avrinning fungera som det ska men behåll gärna blomster så
länge de blommar på dikeskanterna så får våra små insekter tillgång till blomster.
Och som sagt hör gärna av dig till vår ordförande om du kan tänka dig att vara med – exempelvis
efterlystes i vårt stämmounderlag en ”insatsstyrka” av hantverkskunniga att underhålla bland annat
våra badbryggor.

