Oktober 2020
Hej alla boende på Eknäs!
Efter en varm och relativt torr september har nu oktober med regn slagit till. Flera
rapporter från svampplockare vittnar om färre svampar i år, kanske på grund
av en alltför torr augusti och september. I oktober flöt en död säl i land vid
Nordanviken vilket flera boende hörde av sig om. Sälen hade legat i vattnet
länge och hade en minst sagt kraftig stank. Några av våra entreprenörer
hjälpte snabbt till att ta hand om den och grävde sedan ner den.
Höstens arbetsdag lördag den 31 oktober
Lördag den 31 oktober är höstens fixardag, då vi flyttar in flytbryggan vid Kråknäs och
byter spång på Nordanviksbryggan. På grund av den nu åter allvarligare situationen
med Corona blir det ingen korvgrillning och vi har även valt att inte initiera andra arbeten
denna gång. Vill man ta egna initiativ att till exempel klippa sly vid exempelvis stigar är
det uppskattat och är ni osäkra kan ni alltid stämma av med Pelle Clevenhag
(grönområdet, pelleclevenhag@msn.com 076-320 94 87) eller Viveca Wiberg
(strövområdet, viveca.wiberg@hotmail.com 070-620 25 83). Samling vid
fyrvägskorsningen klockan 10.
Har ni en upplagd båt utan märkning?
Genomgången av upplagda båtar längs med våra
strandlinjer har slutförts, och det är cirka 5 båtar som
fortfarande saknar ägare/är omärkta. Vet du med dig att
ni har en båt som är omärkt, sätt en väderbeständig tejp
eller anslag på den. Och observera att det inte räcker
att ta bort lappen med uppmaning att märka den, båten
behöver märkas med namn.
Fastighetsägare som önskar att jakt får bedrivas från egen tomt
Styrelsen får ofta frågor om möjlighet att bedriva jakt på tomtmark, vilket normalt inte är
tillåtet i detaljplanerat område. Dock kan den av styrelsen utsedd person, med rätt
behörighet, få ett tillstånd av fastighetsägaren. Vi bifogar en blankett som behöver
skrivas på och skickas in till Peeter Aspe. Blanketten behöver förnyas vart tredje år och
endast de fastighetsägare som lämnat ett uttryckligt uppdrag och finns antecknade på
skottlossningstillståndet kommer i fråga. Senast 15 november behöver Peeter påskriven
blankett på mejl. Ta gärna eventuella frågor direkt med Peeter.
Händelser under hösten
•
En del potthålslagningar har skett längs våra vägar i oktober, men det
är en svår tid nu då potthålen gärna snabbt kommer tillbaka på grund
av regn så kör försiktigt!
•

Arbetena vid Nordanviksängen med igenväxta diken har slutförts.
Dikena har nu fått flackare slänter för att enkelt och kostnadseffektivt
kunna slå gräs/uppväxande sly.
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•

Återställning av körskador och stiglagning har genomförts inne i
skogen. Återstår en del arbeten med spänger, märkning och skyltning,
vilket kommer ske succesivt framöver.

•

Den stora rishögen på Nordanviksängen kommer flisas under vintern.

•

Arbetena med att byta locket till tanken vid pumphuset har tyvärr dragit
ut på tiden. En del medlemmar har hört av sig med oro för vattnet med
tanke på arbetena vid tanken men för information så har tanken varit
avstängd ända sedan arbetet påbörjades. När arbetet är klart kommer
den rengöras noga innan den tas i drift.
Information för sommarvattenmedlemmarna, planen är att vattnet
kommer vara påslaget över allhelgonahelgen om vi inte får en allvarlig
köldknäpp!

•

Hösthälsningar från Styrelsen

