MHS mars 2022

Korsningen vid Helikopterplattan breddas
Hoppas allt väl efter vintern. Så vitt vi vet har vi i år klarat oss från allvarliga incidenter, vilket inte
hindrat en och annan dikeskörning när det varit som värst med halkan. Apropå dikeskörningar har
styrelsen beslutat att bredda vägen i korsningen Norrängsvägen/Havsbadsvägen strax innan
Helikopterplattan. Eftersom sopbilar, slamsugningsfordon, lastbilstransporter och ovana trafikanter
allt som oftast behövt anlita assistanskårshjälp, bedömer vi att det här är en angelägen åtgärd. Exakt
när det kan ske är ännu inte bestämt.

Märk ut ledningar!
Ekonomin är fortsatt i balans med en rejäl summa i beredskap för nästa års nybeläggning av Valingeoch Havsbadsvägen. Redan i år startar förberedelserna med vägdikning senare under våren eller
försommaren. Med anledning av detta ber vi dig att redan nu tydligt märka ut el- och vattenledningar
som går utmed eller i omedelbar närhet av vägdikena. Det är viktigt!

Kolla granarna
Vi har fortsatt problem med granar som drabbats av granbarkborre. Kolla hur du har det på din tomt
och åtgärda i tid om granarna är angripna. Här kan du läsa mer:
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/tecken-pa-angreppav-granbarkborre/.

Städdag närmast
Närmast på MHS-programmet står vårens städdag, lördagen den 9 april. Eftersom pandemin släppt
sitt värsta grepp om oss återgår vi till ordinarie rutiner. Avprickning på sedvanliga samlingsställen kl
10.00 och grillning 13.00. Har du inte möjlighet att medverka på städdagen går det bra att utföra
uppgifter på andra dagar. Om du är borta på årets båda städdagar och hellre föredrar att
kompensera ekonomiskt för din frånvaro kan du göra det med 500:-. Är du som fastighetsägare över
80 år är din insats på städdagen frivillig.

Boka in årsmötet
Efter att vi fått hantera årsmötena på lite olika vis under pandemin räknar vi med att i år kunna
samlas under ordinarie former. Datum är fastställt till lördagen den 4 juni. Vi återkommer om tid och
plats i samband med att vi mailar ut årsmöteshandlingarna, men boka gärna in dagen redan nu. Är du
delägare behöver du en fullmakt från alla övriga delägare för att vara röstberättigad.

Midsommarfirande igen
Till sist, men inte minst. Midsommarfirandet på Norrängen återupptas i år efter två års
pandemiuppehåll. Det är städområde Norrängen 1, som stod i tur när pandemin bröt ut 2020, som
står för värdskapet.
Ha en fortsatt trevlig vår och låt oss hoppas på en fin 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.

