
Styrelseinfo 58, Grindtorps fritidsby.

Ny information från styrelsen.

Våren och årets högsäsong i Grindtorp är i antågande och vi lämnar lite 
aktuell information från styrelsen.
  

 Vindkraften.
Eoulus Vind AB har beviljats prövningstillstånd hos Mark o 
Miljööverdomstolen. De vill ha tillstånd till ytterligare fem 
vindkraftverk utöver de fem som beviljats. De tillkommande verken 
ligger närmre Grindtorp medan de beviljade ligger längre bort och 
troligen utanför vårt störningsområde.
De som själva vill agera mot ett utökat tillstånd får själva skicka e-
post till Mark o Miljööverdomstolen. 
Vill någon ansluta till redan insänd skrivelse (tidigare utsänd till er 
220308) från Lennart Andersson o Mats Cevér, kan nedanstående 
text användas.

Epost till: svea.avd6@dom.se

Yttrande över mål M11168-21, vindkraftsprojekt vid Siggebohyttan 
Lindesbergs kommun.

Undertecknad ägare till fastigheten Lindesberg Siggebohyttan 3:X ansluter till 
inlämnad skrivelse med anledning av att Mark- och Miljööverdomstolen beviljat 
prövningstillstånd i Mål nr 11168-21 och eventuella följder av vidare prövning. 

Skrivelsen inlämnad av Lennart Andersson och Mats Cevér, daterad 2022-02-15. 

Ort o datum
Med vänlig hälsning

Namn o kontaktuppgifter

 Båtplatser 2022.
Bryggiläggning kommer att ske 7e maj.
Bojarna vid Bojplatserna måste märkas med bryggplatsens nummer,
Det ska ske med vattenbeständig märkpenna/färg, och görs 
lämpligen av båtägarna när sjösättning äger rum.

 Risupplagen.
Allt ris är sålt till Sveaskog och kommer att märkas upp inom kort.
Borttransporten sker när transportören har möjlighet.
Undvik att lägga färskt ris på upplagen till dess de är tömda.

mailto:svea.avd6@dom.se


 Vattenventiler
Kom ihåg att inte röra era serviceventiler till vattnet!

 Dikeskanter
Inför växtsäsongen påminner vi att det är respektive fastighetsägare
som sköter dikeskanten utanför sin tomt.

 Valberedningen
Valberedningen är i full gång inför årets årsmöte och söker dig som 
vill vara kassör i föreningen. Arbetet avser främst löpande 
betalningar, medan bokföringen kan ske externt. 
Hör av dig till sammankallande i valberedningen Sven-Erik 
Berggren, tel. 0709 829985.

 Årsmöte
Föreningens årsmöte planeras till lördag 28e maj. 

 Vi i styrelsen önskar er en njutningsfull vår i Grindtorp. 


