Informationsbrev
från Styrelsen för Strandskogens vägförening.
Styrelsen har under hösten arbetat med de frågor som vi tog upp på årsmötet i
september i samband med städdagen. Vi vill nu rapportera om detta.
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Hemsidan
Denna har utvecklats och är nu uppdaterad. Adressen är
http://www.strandskogensvag.se/. Skriv in hela adressen i sökfältet. Google
hittar av någon anledning inte sidan ännu.
Förslag på nya stadgar
Dessa finns nu upplagda på hemsidan. Beslut om nya stadgar måste tas på två
medlemsmöten och därför är ett extra medlemsmöte inplanerat i samband med
städdagen den 6 maj 2017. Slutgiltigt beslut om nya stadgar tas vid årsmötet den
2 september 2017.
VA-anläggningen
Arbetet med VA-anläggningen i vårt område har inte kommit igång ännu och den
information vi fått är att starten blir efter nyår.
Fiber
Uddevalla energi kommer att lägga ner rör för fiber i ett eget schakt samtidigt
med VA- arbetena.
Gatubelysning
Vid årsmötet togs beslut att vi skulle ta tillfället i akt att lägga ner rör för elkabel
som förberedelse för belysning i området. Vi har haft en dialog med Uddevalla
Energi fiberavdelningen för att få tillstånd att lägga ner vårt rör i deras schakt. De
är positiva till detta och diskussion pågår nu med PEAB vad det kommer att kosta
oss utöver kostnaden för rören.
Förslag på var belysningspunkterna placeras finns publicerat på hemsidan under
rubriken ”vägen/aktuella arbeten”.
Asfaltering
Asfaltering blir inte aktuellt förrän efter VA-anläggningen är klar. Enligt tidigare
beslut kommer Södra Strandskogsvägen att asfalteras ända in till fastigheten 3:5.
Mot fastigheterna 1:23 och 3:19 kommer det antal meter att asfalteras som är
lämpligt för avrinning. Norra Strandskogsvägen kommer att asfalteras till och
med Veikko Nieminen´s fastighet dvs hela kurvan.
Kassör
Vi har ännu inte fått någon som ställt upp som kassör för föreningen. Det måste
utses en kassör innan årsskiftet. Om vi inte hittar någon så kan resultatet bli att
vi måste köpa tjänsten med den höga kostnad som detta medför.
Styrelsen tar gärna emot synpunkter på vårt arbete. Om någon vill ta på sig
kassörskapet så kontakta styrelsen (emelie.hultberg@gmail.com). Föreningen
behöver den julklappen!
God Jul och Gott Nytt År
önskar
Styrelsen

