Styrelseinfo 54, Siggebohyttans fritidsby.
Några aktuella informationspunkter från styrelsen.
 Årsmötet planerar vi till den 19:e juni.
Vi får avvakta kommande rekommendationer med anledning av
Coronapandemin, för att bestämma hur årsmötet kan genomföras.
Med dagens smittspridningsläge och de rekommendationer som
finns, kommer vi att genomföra årsmötet digitalt via Teams.
När vi kommer närmre i tid och vet exakt hur vi kan/får göra
kommer möjlighet att finnas för den som vill, att testa den digitala
mötesformen innan årsmötet genomförs.
Vi kommer i god tid att sända ut årsmöteshandlingar till alla
medlemmar.
 Vi har alla ett uppdämt behov av att kunna träffas fysiskt.
Därför planerar vi att under augusti kunna genomföra en
tillsammansdag, där en del arbete i byn kan utföras och där vi kan
mötas kring mat eller kaffeborden under glädje o god samvaro.
Kommer det under sommaren upp frågor som föreningen behöver
samtala eller besluta om, kan vi även utlysa ett föreningsmöte
under den gemenskapsdagen. Sedvanliga röjningsdagar kommer
under hösten.
 Påminner att det är hög tid att anmäla ert intresse till
valberedningen och berätta vad just du kan och vill hjälpa till med i
våra kommittéer.
 Träden som utgör risk för gående utmed stigen upp mot Hällagruvan
och Bergslagsleden kommer att tas ned av Västerås stift. Stiftet
meddelar också att området på ömse sidor av stigen kommer att
gallras i höst.
 Några av våra risupplag är redan fulla varför det temporära upplaget
mellan Grindtorp 20 och 22 får användas även i år. Ved- och
risuppköparna fortsätter att prioritera de stora skogsbolagen. Johan
Linderkers har tillfrågats och han kan hjälpa oss att få bort högarna
först efter sommaren.
 Vi har fått resultat från årets vattenprover och vårt fina vatten är
fortsatt tjänligt. (Laboratoriet ger bara tjänligt eller otjänligt som
omdöme.)

Vi får önska varandra en trevlig valborg och
fin sommar i Grindtorp!
/Styrelsen

