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Hej alla grannar! 
 
Här kommer lite information om vår och sommar 2021 
 

- Angående bryggbelysningen så fortsätter det jobbet. Vi 
planerar att genomföra renovering/ny belysning under 
året och vi har budgeterat för det. 

 
- En rörelsesensor vid bommen, som stämman 2020 

beslutade, kommer sättas upp vid vägbommen i hamnen 
inför båt- och badsäsongen. Någon sten till vänster om 
bommen kommer inte sättas upp då rullstolsburna måste 
kunna passera där. 
 

-  Parkeringstillstånd i hamnen kommer alla att få varsitt 
i  sin postlåda. Behöver någon fler så hör av er till Chister 
Persson på mobil 070-4412345.  
 

- Lördag den 22 maj kl:14.00 träffas de som vill för en 
promenad på våra allmänningar. Vi startar på 
Myrängsvägens fotbollsplan och så fikar vi efter vägen. 

 
- Gemensamhetsdagar = Vårens dag blir 8 maj 10-14 och 

höstens 9 oktober 10-14.  Dessa ska vara Coronasäkra så 
hur de genomförs återkommer vi till senare.  
 
 
 



- Årsstämman kommer inte kunna genomföras på 
ordinarie tid/sätt i april pga. Coronapandemin så vi 
skjuter på den till 28 augusti 13-15 då vi i värsta fall får 
ha den utomhus liksom i fjol. 

 
 
 
Styrelsen gick i början på mars en promenad på våra vägar 
och stigar för att få en överblick över vad som kan/behöver 
göras på vårens gemensamhetsdag. Vi upptäckte då att 
trädfällning/kapning gjorts på föreningens allmänning från 
Hästskoslingan ner mot vattnet.   
Trädfällning/kapning av träd på våra allmänningar, utan 
styrelsens godkännande, är absolut förbjudet. Detta framgår av 
vår Trädpolicy som finns på vår hemsida.  
Styrelsen har för avsikt att reda ut vad som har hänt. 
 
 
Styrelsen önskar er alla en härlig vår med, god 
grannsämja, sol, regn, grönska samt vaccin gånger två. 
 
”Var den granne som du vill att din granne ska vara mot dig.” 
 
PS glöm inte att äta många ägg i påsk. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Ingaröstrands styrelse 
gm/ Ulla Eriksson och Ylva Johansson 
 
 
  
 


