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Så har då hösten kommit och vi kan njuta av naturens färgprakt. I lördags (17 oktober) hade
vi tillsammans med Tomta Fjälls Vägförening den årliga städdagen i ett strålande vackert
höstväder. Vi hade verkligen tur med vädret med tanke på att vi dagen efter hade
snöblandat regn och kalla nordliga vindar…
Ca 50 personer deltog i höststädningen. Vi hade från styrelsens sida listat ett antal områden
som behövde åtgärdas, alltifrån rensning av vegetationen kring tre av våra borrhål och
täckning av marken omkring dessa med bergkross, rengöring av förrådstanken vid
Ryapumpen, brevlådetvätt, rensning av vegetation kring mötesplatserna utefter Kustvägen,
slyröjning, rissamling m.m.
Tack alla energiska människor för fantastiskt bra arbete - allt vi hoppats på kunde åtgärdas –
och till och med på kortare tid än vi räknat med.
Och ni som inte hade möjlighet att närvara, vi lovar att ni får en ny chans nästa städdag☺.
När det gäller Kustvägen så har ni f.ö. kanske märkt att mötesplatserna är tillsnyggade och
de allra värsta vägguppen numera är ett minne blott.
Traditionellt brukar städdagen avslutas med korvgrillning. Tyvärr fick den delen utgå i år på
grund av svårigheten att genomföra detta ”Coronasäkert”. I stället avslutades städdagen
med goda smörgåsar, som också uppskattades av deltagarna. Vi utgår dock från att vi kan
återgå till korvkonceptet nästa år.
Glöm inte att titta på vår hemsida www.fjallbostrand.se litet då och då. Där finns t.ex.
vatteninformation, protokollet från årsstämman, information om årsavgifterna för
innevarande verksamhetsår m.m. Nyheter hittar du, helt logiskt, under fliken ”Nyheter”.
Vi vill fortsätta att puffa litet för Trivselföreningen. Det har kommit in en del bidrag till
kassan och vi har möjligheter att genomföra en och annan aktivitet framöver. Kom gärna
med tips och idéer.
Vi önskar er alla er en härlig fortsättning på hösten och en minst
lika skön vinter med fina vintriga promenader. Och så en sak till –
kolla gärna era brevlådor. Vid brevlådetvätten visade det sig att
det fanns post i flera brevlådor….
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PS. Som vanligt, om ni har frågor eller idéer, rikta det till
styrelsen@fjallbostrand.se och inte till avsändaren av detta mejl.

