Abborrkrokens Villaägareförening
Höstutskick 2018

Nya styrelsemedlemmar
Styrelsen har fått två nya styrelsemedlemmar som ersatt Leif Andersson och Göran Finnman
som avgick vid årsstämman. Vi välkomnar Ola Grängfelt och Fredrik Hellberg!
Sammansättningen ser nu ut så här:
Patrik Egervall – ordförande
Rolf Sandgren Nilsson – sekreterare
Jonas Schlyter – kassör
Ola Grängfelt – markansvarig
Christer Eriksson – båtplats-/bryggansvarig
Maria Lindhagen – informations-/kommunikationsansvarig
Patrik Julin – ansvarig krogrenovering
Inger Berg – suppleant
Fredrik Hellgren – suppleant
Kontaktuppgifter till styrelsen hittar ni som vanligt på hemsidan:
http://abborrkroken.se/styrelse-och-dokument/index
På hemsidan finns även ett kontaktformulär.
Det går alltid att maila till info@abborrkroken.se.

Fastigheten Abborrkrogen
Vid årsstämman röstades alternativ 2 igenom i förslaget om renovering av fastigheten.
Styrelsen har tagit fram en plan över de arbeten som ska göras inom ramen för alternativ 2,
dvs renovering. Det handlar dels om rivning/uppbyggnad av utbyggnaden på baksidan
(”grönsaksrummet”), utgrävning av jordmassor, dränering och dels se över panel, målning,
trappor, el och vidta nödvändiga åtgärder. Alternativet finns i sin helhet att läsa på
hemsidan:
Förslag från Styrelsen avseende Fastigheten Överby 5.1 Abborrkrogen, 180624.pdf

Abborrkrokens Handel & Bar ”Abborrkrogen”
Anna och Tore hade fullt upp under sommaren. Förutom den vanliga handelsbods- och
restaurangverksamheten ordnades trubadurkväll och lite evenemang vid Poker Run, som
hade ett stopp vid Abborrkrokens Brygga.
Vi har haft ett uppföljningsmöte efter säsongen och kommer i april att tillsammans gå
igenom nästa säsongs aktiviteter.

Genomförda, kommande markarbeten
På Abborrkrogen renoverades trapporna innan öppning. Gångvägen till Ladängen och
Ladängens brygga förbättrades med jordmassor. Under hösten kommer styrelsen bland
annat göra en inventering av behov av förnyade skyltar inom området och annat
markarbete.

Bryggor/båtplatser/bojar mm
•
•
•
•
•

Livbojarna vid bryggorna har passerat ”bäst före datum” varför nya livbojar är
beställda och kommer att monteras.
5 Y-bommar byttes ut under städdagen. Extra Y-bommar har köpts in för att
möjliggöra snabbt byte när ytterligare y-bommar och flottörer går sönder.
Styrelsen har noterat att sjösättningsrampen i Timmerdalen är i dåligt skick och bör
åtgärdas innan båtsäsong 2019.
Styrelsen skall även se över behovet av skyltar på och kring bryggorna.
Bryggan i Timmerdalen är i behov av underhåll. Vad som är akut och vad som kan
göras på lite längre sikt ska bedömas och planeras.

Medlemmars privata tillhörigheter på föreningens områden
Ta hand om era tillhörigheter på föreningens områden (Ladängen, Sandviken, Timmerdalen)
det är båtar, surfbrädor, kanoter m.m. Gör detta innan städdagen, annars städas dessa bort.

Bredband
Villaägareföreningen är inte involverade i fiberdragningen men vi vill ändå ge er den senaste
informationen.
Fibertjänst/Ernet har meddelat att man kommer att påbörja blåsning av fiber till respektive
fastighet vecka 46. Varje fastighetsägare kommer att bli kontaktad för bokning av tid för
installation, detta sker via mail och vid behov telefon.
Man är själv ansvarig för att välja operatör, det finns information tillgänglig på
https://villa.itux.se
Frågor ang fiber: kontakta Fibertjänst direkt, www.fibertjanst.se

Höststädning
Sommaren och den otroliga värmen känns redan avlägsen...! Nu är det höststädning i
faggorna och den 20 oktober kl. 10.00 är det samling i Ladängen respektive
Timmerdalen. Korvgrillning med dricka följer!

Informationskanaler
Information sker löpande via Facebook, hemsida och mail.
Länk till hemsida: Abborrkrokens Villaägareförening
Länk till Facebook-grupp (”Abborrkrokens Villagareförening”): Abborrkrokens
Villaägareförening
Påminner även om Facebook-gruppen Köp/Byt/Sälj – Abborrkroken, Löknäs, Överby.
Här lägger ni lämpligast ut sånt ni vill sälja/köpa/byta.
(Köp/Byt/Sälj - Abborrkroken, Löknäs, Överby)

Enkät
En enkät kommer att skickas ut under hösten med frågor rörande
Handelsboden/Abborrkrogen samt eventuellt andra frågor där Styrelsen önskar föreningens
synpunkter. Förslag på frågor eller frågeställningar från föreningens medlemmar välkomnas.

Tänk på att meddela styrelsen om du ändrar mailadress!

Styrelsen önskar alla en trevlig höst!

STÄDDAG lördag den 20 oktober kl. 10.00
Evenemanget finns utlagt i vår Facebookgrupp, anmäl gärna ert deltagande där eller via mail.
Det underlättar när vi ska planera korv/bröd/dryckesinköpen!
Samling i Ladängen respektive Timmerdalen
Ta gärna med skottkärra, spade, kratta räfsa, sekatör och hammare samt röjsåg !
Aktiviteter per städområde:
ABBORRKROKEN – ansvarig: Patrik Julin
•
•
•
•

Plocka skräp och kratta
Rensa/klippa ner kring skyltarna. Vrida runt ”dykning förbjuden” skyltning
Ev. elda
Fälla av de mindre träden vid entrén och baksidan

LADÄNGEN – ansvarig: Christer Eriksson
•
•
•
•
•
•
•

Ta ned näten vid fotbollsmålen
Byta ett antal flottörer till y-bommarna på bryggan
Plocka skräp, kratta, ta bort sly
Kratta ut den nya sanden som förhoppningsvis är levererad
Stänga toaletten inför vintersäsongen
Ev elda
Ta upp badstegarna
SANDVIKEN – ansvarig: Patrik Egervall

•
•
•
•

Plocka skräp, kratta, ta bort sly och rensa
Ev. elda
Ta upp badstegen
Bredda gången från Djupviksvägen ned till Sandviken
TIMMERDALEN – ansvarig: Kim Lagus

•
•
•
•
•

Plocka skräp, kratta, ta bort sly och rensa vid Timmerdalens brygga
Ev. elda
Spik som sticker upp på bryggorna? Ta med hammaren!
Ta upp badstegar
Ta bort sly på stora ängen i Timmerdalen

