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100-årsjubiléet 
Planeringsgruppen har nu börjat sitt arbete. Första punkten blev datum för jubiléet. Detta är 
nu satt till den 12 augusti 2018 med start 16.00. Plats: Föreningshuset med omnejd.  
 
Bilder från förr 
Vi har tänkt att i föreningshuset ha ett bildspel då vi firar våra 100 år, med bilder från 
området och från de senaste 100 åren. Så har ni sådana bilder, ta kontakt med mig Björn 
Qvarfort antingen per telefon eller mail bjorn.qvarfort@hotmail.se. Jag har en bra scanner 
och kan på så vis överföra era pappers- eller filmbilder till digitalt format, om ni vill låna ut 
dem. Givetvis får ni tillbaka bilderna även i digital form. Alla bilder är välkomna. 
 
Årets syn 
Kommer att ske den 26 juni. 
 
Vägarna 
Vägskrapningen har blivit kraftigt försenad i år på grund av torkan men nu är den gjord. 
Enligt Anders (som skrapar vägarna) har det varit allt för många kolonister som inte har tagit 
bort buskar med mera, utan att detta hänger ut på vägarna. Då kan han inte köra så nära 
kanten som han vill. Alla berörda uppmanas därför att kontrollera om något sticker ut på 
vägen. Observera att detta gäller upp till 3 meter över vägytan.  Vid vår syn den 26 juni, 
kommer vi att titta extra noga på detta.  
Tänk också på hastigheten i området. Om vi fyller i potthålen som alltid uppstår vid regn och 
håller hastigheten max 15km/tim inom området så håller vägarna bättre. 
 
Vårmöte och städdag 
Tack alla ni som hjälpte till på städdagen. Det utfördes ett mycket bra arbete. 
 
Staketet  
 
vid gräsplanen framför föreningshuset är så dåligt att vi nu har rivit detta och ersätter med 
ett nytt. 
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Telefonledningar och telefonstolpar 
 
Vi har nu tagit kontakt med LM Eriksson, som är ansvariga för vårt telenät på området. De 
kommer att ta bort de telefonstolpar som finns, förutom 2. Till dessa 2 finns användare. För 
att de skall kunna ta bort stolparna, krävs att ni som har ledningar (som inte används) tar 
bort dessa.  
Montörerna har inte mandat att gå in på era lotter och själva ta bort ledningarna.  
Ar ni frågor om ledningarna kan ni ta kontakt med Björn Qvarfort antingen per telefon eller 
mail bjorn.qvarfort@hotmail.se. Jag kommer också att skicka ut ett separat meddelande 
eller brev till er som fortfarande har kvar ledningen. 
 
Loppis 
  
Fritidsklubben anordnar den 27 maj loppis mellan kl 11-15 i Föreningshuset samt. Inlämning 
på fredag mellan kl.16.00-18.00 

Anmälan till Gun eller Lasse tel: 070-465 84 41 eller på tel: 021-23 12 49 

Kaffe och korvförsäljning 

Hjärtligt välkomna! 

Önskar Fritidsklubben 

Gökotta 

Gökotta med grötfrukost och tipspromenad håller fritidsklubben den 11 juni. Anmälan även 
här till Gun eller Lasse tel: 070-465 84 41 eller på tel: 021-23 12 49 
  
Hjärtligt välkomna önskar fritidsklubben! 

Styrelsen 
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