MHS mars 2021

Årsmöte flyttas till i höst
Äntligen tycks vi vara på väg mot lite skönt vårväder igen efter kalla blåsiga mars och någon
veckas tungt snöskottande i februari. Annars har vintern varit förhållandevis mild och så vitt
vi vet har vi skonats från både bortblåsta bryggor, nedfallna träd och andra större incidenter.
Pandemin fortsätter annars att sätta sina spår på olika sätt. Fler jobbar härifrån, vilket har
fördelen att fler ögon kan hålla koll på eventuella ovälkomna gäster. Vi har heller inte fått in
några rapporter om stölder eller inbrott.
För övrigt har pandemi-läget fått oss att ta följande beslut:
Städdagen den 10 april.
Vi kör städdagen som vanligt med obligatoriskt deltagande (städavgifter enl praxis från
tidigare år för den som inte kan/vill vara med). Som alltid gäller att arbetsuppgifterna för
samfälligheten ska färdigställas innan egen eldning, eget bryggarbete etc kan ta vid. Det blir
av pandemiskäl ingen gemensam grillning, vilket inte hindrar att man kan ta med sig en
kaffetermos och bjuda sina närmaste med vederbörligt avstånd.
Årsmöte i höst.
Årsmötet var tänkt att genomföras 29 maj, men i vaccinationsbristens tider är det sannolikt
för optimistiskt och vi har därför bestämt att flytta stämman till söndagen den 5 september i
hopp om att kunna hälsa alla välkomna fysiskt. Återstår att se vad verkligheten och FHM
säger då. Kan vi inte träffas blir det sannolikt någon form av digital lösning. Utskicket av
årsmöteshandlingarna påverkas ej, utan kommer att på sedvanligt sätt skickas ut under maj
månad
Midsommarfesten…?
Midsommarfirandet på Norrängen är förstås också i händerna på pandemiläget. Byalaget,
som arrangerar festligheterna, tar slutgiltigt beslut i mitten på april.
Vägarna
Havsbadsvägen, MHS egen highway, har stått emot vintern bra och är i fortsatt bra skick.
Nybeläggningen är planerad till antingen 2022 eller 2023. Några av våra grusvägar är bitvis i
behov av bl a sladdning och grusning.
När det gäller vägarna vill vi också än en gång uppmana alla fastighetsägare att hålla uppsikt
och fälla ev träd som riskerar falla ned på vägen. Ett antal uttorkade träd, som står på
allmänningarna, kommer att fällas. Rent allmänt är det viktigt att gallra en del på
allmänningarna för att träden ska få växa sig starka. Vilket även kan vara en
rekommendation på privata tomter.

Brevlådor på gång.
Det är nu, i samråd med Postnord, bestämt att vi kommer att ha tre samlingsställen med
brevlådor. I Byalagets regi kommer arbetet med att sätta upp ställningar att starta i mitten
på maj vid övergången Valingevägen/Havsbadsvägen (placeras på motsatt sida av befintliga
brevlådor), vid Havsbadsvägen 19 och Ingvaldsnäs. Varje fastighetsägare får 45 cm utrymme
för att sätta upp sin låda. Man får skaffa brevlåda och sätta upp den själv. En skylt med resp
fastighets adress kommer att delas ut för att fästas på lådan. Mer info följer när ställningarna
är klara.
Litet överskott.
Totalt sett går bokslutsåret mot ett överskott. Ekonomin är med andra ord god och blir ännu
bättre när vi får in återstående vägavgifter (i dagsläget har 8 fastighetsägare fått
påminnelseavgifter).

För övrigt håller vi tummarna för att vaccinationerna kommer igång ordentligt så att vi alla
får en skön vår och sommar!

MHS nyhetsbrev utkommer när info finns att förmedla. Informationen
distribueras digitalt till medlemmar med e-postadress. Informationen
publiceras också på MHS hemsida, muskohavsbad.com. Kontakt med
styrelsen fås genom: sekreterare.mhs@gmail.com.

