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Bra uppslutning på städdagen… men det
räcker inte med avprickning
Vår första gemensamma städdag på ett år genomfördes i härligt vårväder och glädjande nog med
god uppslutning på alla håll. Ett fåtal medlemmar valde dock att pricka av sig och sen arbeta på sina
egna tomter. Det är tråkigt, eftersom vi i samfälligheten behöver så mycket arbetskraft som möjligt
på städdagarna för att vi ska slippa använda föreningens pengar till att köpa in den tjänsten.
Avprickningen är tänkt att vara ett kvitto på aktiv medverkan.

Snöröjning och halkbekämpning över budget
Ekonomin är fortsatt god, även om snöveckorna i februari innebar att röjning och halkbekämpning
gick lite över budget. Vi sparar fortsatt i ladorna för den stora vägbeläggningen 2023-24, vilket alltså
är skälet till att föreningens tillgångar för närvarande uppgår till hela ca 760 000. Grunden för
ekonomin är vägavgifterna, varför vi gärna ser att ni som inte betalat in avgiften för 2020 gör det
omgående.

Är dina granar friska?
Det finns tecken på att en del granar drabbats av granbarkborre. Kolla gärna på din tomt, för att så
tidigt som möjligt upptäcka och åtgärda angripna granar. Här kan du läsa mer
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/tecken-pa-angreppav-granbarkborre/.

Inget midsommarfirande
Det blir inget gemensamt midsommarfirande på Norrängen i år heller. Det beror förstås på fortsatt
smittspridning och att vi inte vågar tro att vaccineringen nått tillräckligt många tills dess. Vi får
hoppas på nästa år!
Från Byalaget, som bl a fördelar arrangörskapet för midsommarfirandet, meddelas också vidare…
…att bastun på Norrängen håller på att fräschas upp. Bastun är tillgänglig för alla Byalagets
medlemmar/fastighetsägare, däremot inte för ev hyresgäster.
…att arbetet med ställningarna för postlådorna är under planläggning. Här kommer mer info i separat
mail senare.

Årsstämman hålls 5 september
Som tidigare meddelats hålls årsstämman i år söndagen den 5 september 9.00 i Muskö skola.
Förhoppningsvis är pandemisituationen så pass bra att vi kan ses fysiskt. Annars får det bli en digital
lösning. Vi återkommer när det närmar sig. Årsmöteshandlingarna skickas ut som vanligt i mitten på
maj.

Grovsopor får lämnas på fastlandet
Du kanske likt många av oss vant dig vid att lämna grovsopor på mobila tippen, men det blir inget
sådant besök heller i år för oss på Muskö. Däremot för öarna runt omkring. Skälet är enligt SRV att vi
har landförbindelse och därför kan utnyttja ordinarie återvinningscentraler i Haninge kommun.
Ha en skön sommar!

