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Hej! 
 
Nu är våren kommen och snart stundar äntligen vår 
GEMENSAMHETSDAG då vi får göra fint på vårt område.  
 
   Lördag 8 maj 10.00 till ca 14.00  
                        ses vi nere vid hamnstugan. 
 
Tyvärr får vi även detta år ställa in gemensamt fika/korv etc. pga. 
Corona pandemin. Men det hindrar inte att du tar med eget fika och 
fikar tillsammans i liten grupp typ max 8 personer. 
 
Nedan följer en lista på sånt vi tänkt jobba med. Vore himla käckt om 
du hörde av er till mig/styrelsen vad av allt detta du skulle vilja göra 
dock inget krav. 
En lång lista men vi gör så mycket vi hinner. Och är du upptagen med 
annat just denna dag? Gör något någon annan dag i stället. 
 
Hamnen 

• Flytta bojstenen på stora flotten något åt vänster samt lägga i 
bägge flottarna: Familjen Rydberg, Kristin Andersson/ Micke 
Eriksson, Kate Sullivan. Gärna fler! 

• Ev. borsta och måla borden och byta ut angripna bräder. 
• Ta hand om ris/sly hög och lägga den i rännan backen ner till 

bastun. 
• Kratta/städa stranden 
• Städa bryggan vid behov 
• Vid midsommarängen ska caféet rustas upp: Sebastian Agretti, 

Jill Johansson, Magnus Lind. Gärna fler! 
• Vid midsommarängen bygga nytt skal till fiskdammen. 

 
Stenen/Bastustranden 



• Ev. borsta och måla borden. Den längst stigen från 
Hästskoslingan till bryggorna och den vid stranden. 

• Någon som kan fixa en ny bänk till stranden 
• Ta hand om ris/sly hög och lägga den i rännan backen ner till 

bastun. 
• Kratta/städa stranden 
• Städa bryggan vid behov 
• Byta ut plankan som skadats på bryggan närmast bastun 
• Sopa/skrapa trappan ner till bryggan från mossa 
• Rensa små träd (1–2 m höga) och sly vid stigen från 

Hästskoslingan till bryggorna som läggs i rännan. 
• Hugga ner grenen som ser dör ut längst stigen från 

hästskoslingan till bryggorna som huggs i bitar och läggs i 
rännan. 

 
 
Myrängsvägens fotbollsplan 
• Ev. borsta och måla borden. 
• Städa vid behov 

 
 
Liten annan info: 
Vi ställer också detta år in vårt gemensamma midsommarfirande 
och hoppas att vi till nästa år kan fira gånger tre istället. 
 
Liten påminnelse: 
Vårpromenaden lördagen den 22 maj kl:14.00- ca 16.00. 
Vi ses på fotbollsplanen Myrängsvägen. 
Vi håller avstånd till varandra och medtag eget fika. 
 
 
Varmt Välkomna! 
Önskar Styrelsen 
Gm Ylva Johansson 
 
  



 
 


