Hej alla medlemmar
Så är ett nytt verksamhetsår på gång och ny styrelse har börjat arbeta. Våra
kontaktuppgifter hittar ni på hemsidan. Dessvärre har vi sett och fått
besked om att färskt flis nu lagts på båda sidor av fotbollsplan trots
skyltar om att bara lägga till höger. Det innebär att de sänkt priset per
kubikmeter från 60 till 40:- per kubikmeter.
Skulle det dessutom ligga byggmaterial och liknande i högarna så får vi 0:- per
kubik. Vi får se hur vi hanterar detta framöver men det är en hel del pengar vi
förlorar p.g.a. detta slarv.
För tillfället fortsätt att lägga färskt ris till höger
Viktigt just nu är annars att tillse att fiber nerläggning sker utan bestående
skador på våra vägar och vårt vattensystem.
Vid årsmötet beslöts att under det närmaste året pröva med områdesindelning
(10st.) när det gäller våra gemensamma allmänningar.
Det innebär att varje område själva ansvarar för skötseln av allmänningarna
längs sina vägar. När och hur detta utförs bestämmer ni själva inom området.
Någon bestämd dag är inte aktuell, men till våren kommer ändå styrelsen att
föreslå en dag, så att ni åtminstone inte glömmer bort det. Om ni sedan vill
samlas en annan dag är upp till er. På vissa områden har man redan gjort
mycket på andra mindre. Av erfarenhet vet jag att någon måste ta initiativ till
att samla er i området om det så är på vägen där ni bor eller hemma hos
någon på kaffe.
Längs Båtvägen/Borgvägen har man samlats vid minst 2 tillfällen och gjort en
hel del tillsammans inklusive kaffedrickande och korvgrillning. På
Haguddsvägen har vi haft trevligt kafferep och delat upp uppgifterna oss
emellan, dvs. var och en gör sitt när det passar.
Enstaka träd kan ni ta ner men handlar det om flera skall styrelsen tillfrågas.
I övrigt får ni röja ris, buskar som ni vill och orkar.
I vissa större allmänningar som längs Ekebergsvägen vid kurvan samt i början
av Båtvägen har vi anlitat extern röjare. Däremot får riset ligga kvar och ni
som bor i området får ta bort det om det stör.
I övrigt finns mycket information på hemsidan inte minst under rubriken
aktuellt. Bland annat om att kommunen nu planerar ny översiktsplan. Denna
visas och informeras om i Gula Industrihuset och synpunkter skall vara inne
senast 18/12. Den berör bl.a. Tuna samfällighet i stor grad. Se aktuellt!
Sommarvattnet nu avstängt.
Har ni frågor, förslag till styrelsen så hör av er.
Med tillönskan om en bra höst inför kommande vinter.
Magnus E
Ordf Tuna samfällighet

