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Hej! 
En ny säsong har börjat och vi hoppas att alla mår bra.  
De första tre månaderna har ju varit kalla och snörika, men nu är våren äntligen i 
antågande.  

 
 
För er som gärna promenerar på stigar och vägar, så fick vi från Grovstanäs en 
trevlig karta (som vi tackar för) med alla inritade stigar, som vi gärna vill dela med 
oss. Där hittar ni kanske en stig, som ni tidigare inte har gått på. Vi riktar ett stort tack 
till de som tog sig tid att anlägga dessa markerade stigar/vägar. Det är ingen 
självklarhet att dessa stigar finns!  
 
För någon vecka sedan skickade vi ut ett informationsblad om vildsvinen och ett om 
utfordring (det senare har vi endast satt upp på anslagstavlan vid brevlådan och vid 
stallet samt lagt upp det på Hemsidan). Än så länge har Johan ju lyckats bra att hålla 
grisarna från vårt område. Vi hoppas att grisarna även i fortsättningen kan hållas på 
”avstånd”. 
 
Jag (Renate) har fått höra att någon har påstått att man kan fälla sina ekar för att 
hålla grisarna borta. Förvisso stämmer det att ekollon tillhör till grisarnas favoritföda, 
men att av den anledningen fälla ekar är inte att rekommendera. Det kan nämnas att 
ekar till viss mån är skyddade. Så, jag hoppas att ingen har tagit vid sig och tänker 
fälla ekar pga grisarna.  
Kratta gärna ihop ekollon under eken, lägg de i en kasse och kontakta mig (Renate: 
renate.giorloff@gmail.com), så kan jag kontakta Johan. Han hämtar de gärna och 
lägger ut ollonen på foderplatsen. Detsamma gäller för fallfrukt som ni eventuellt 
annars tänker kasta. 
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Vi har redan fått förfrågning när sommarvattnet sätts på. Tyvärr kan vi i dagsläget 
inte ge besked, då det fortfarande är minusgrader om nätterna. När vår vattenman 
(Karl) bedömer att det är riskfritt att sätta på vattnet, så kommer informationen att 
skickas ut.  
 
Årsstämman kommer att vara söndagen den 27 maj kl. 10.00. Handlingarna 
kommer att skickas ut enligt stadgarna. 
 
Städdagen har vi lagt till den 2 juni. Vi hoppas att många vill och har möjlighet att 
ställa upp. De senaste gångerna har anslutningen varit riktigt bra. Vi tackar de som 
känner att man vill hjälpa till att hålla ordning på området.  
Vi har en del äldre medlemmar i vårt område, som kanske inte orkar delta i 
städdagen, men som vad styrelsen vet, alltid tidigare ställt upp – år efter år Till dem 
vill vi säga: ”Ni är hjärtligt välkomna att ansluta er till efterföljande grillning” 
 
Det var allt för den här gången. Vi önskar alla en skön vår! 
 
Styrelsen 
 


