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Här kommer aktuell information från styrelsen.

 Årsmötet genomfördes 28 maj inne i Logen med drygt 40-tal närvarande bybor och 
efterföljande mingel utanför Logen med kaffe och gott fikabröd. 
Årsmötesprotokollet kommer att skickas ut inom kort.

 Arbets- och gemensamskapsdag blir lördagen den 30 juli.
Vi samlas vid Logen klockan 9.00 och fördelar olika arbetsuppgifter, som vi kan 
hjälpas åt med för att hålla vår fritidsby i ett mycket gott skick.
Kl. 12.30 samlas vi till gemensam lunch vid Logen. 

 Årets sommarfest. Planering pågår och ytterligare information kommer inom kort.

 Gräsklippning av våra gemensamma gräsytor. 
En arbetsgrupp har bildats och består av Roger Rynning, Martin Andersson och Arne 
Gustavsson. Några ytterligare bybor har anmält att de kan vara standby om det 
behövs. Roger var först ut att klippa i början av förra veckan 23, tack för det Roger! 
Klippning av vägkanter längs privata tomter kommer inte ske utan det åligger 
respektive tomtägare att sköta.

 Policy - avverkning av träd, Siggebohyttans By- och Vägförening.
Styrelsen har i april-22 fastställt denna policy.
Policyn kommer att läggas upp på vår hemsida men bifogas dessutom i detta 
informationsbrev.

 Kommer fåren till vår allmänning i år? 
Svar Ja men i skrivande stund är datumet okänt.
Ytterligare information kommer inom kort.

 Lupiner och andra invasiva örter. 
Påminner om överenskommelsen från förra årets årsmöte där vi kom överens om att 
göra en insats mot invasiva örter inom vårt område. 
Hans-Erik Rundqvist skickade ut ett mejl 3 juli-21 och Hans-Erik redogjorde vad vi kan 
göra med tex Lupiner. Tex att alla i sin omgivning redan nu klipper bort så mycket av 
blom- och fröställningarna och lägger dessa i plastsäckar för destruering så att 
fröerna inte sprids.

Ta hand om Er och Era nära och kära!

Vi i styrelsen önskar alla en trevlig midsommar!

Styrelsen gm/Peter Nilsson
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