Höstbrev 2014
Skall Frida gråta för att Sommarn dött
för att den fällde snart sin granna blomma
Skall Sorgen färga Fridas öga rött
Det är väl bra, att Höstens dag fått komma .
Birger Sjöberg "Frida sörjer sommaren"
Glad höst alla Buastrandsmedlemmar!
Hemsidan är klar sedan våren 2010. Kontakta ansvarig utgivare om du saknar lösenord.
Alla uppmanas att utsiktsröja bakom sina hus. Trots omfattande röjning 2013 finns det fortfarande många
stora lövträd som skymmer havsutsikten. Kolla gärna din egen baksida! Vill du låna sågar så tala med Rolf
Mattsson tel 0340-661675. Rishögar kan till påsk läggas vid väg endast där ”RIS”-skyltar finns. Föreningen
står för bortforsling.
EU-projektet fortskrider enligt plan. Se bilaga 1.
Ansvariga för EU-projektet:Agneta Rising, Sven Lusensky och adjungerad Kicki Wilhelmsson
Ansvariga för Bua Strands vägar: Rudolf Johannesson, Rut Florentzson och Martin Svedberg.
Ansvariga för allmän platsmark: Agneta Rising, ilva Vallström, Sven Lusensky och Per Sjödin
Ansvariga för hemsidan: Rut Florentzson, Curt Edenvik och ilva Vallström.
Ansvariga för gruppen ”Fritidshusutredningen”:Agneta Rising, Sven Lusensky och ilva Vallström.

Medlemsavgift vägföreningen: Vid betalning via Internet ska fastighetens nr och namn anges. 1 500 kr för
bebyggd fastighet (varav 500 kr återbetalas vid fullgjort arbete inom EU-projektet,) 150 kr för obebyggd
fastighet
Summan ska sättas in på bankgiro nr 846-9694 senast 30/10.
Intresseföreningen:100kr även för Kvarndammsvägens och Fiskelias tidigare medlemmar för att delta i
Midsommarfirandet och Strandstädningen, njuta av marschaller på påskafton och få förmånen att varje år bli
av med sitt ris i föreningens rishögar.
I.

Kl. 17.00 på påskafton hämtas marschaller vid Skärskulle för utsättning på klipporna.

II. Strandrensning som vanligt påskdagen kl. 10.00 då vi samlas vid Skärskulle.
Ring Gunilla Lindgren 0707-911706 för vintertillsyn!
Med förhoppning om en skön höst och mild vinter.
Styrelsen

Bilaga 1.

Lathund för att bidra med egna insatser inom ramen för EU projektet
Alla fastighetsägare har inte möjlighet att medverka då föreningen ordnar gemensamma insatser, t.
ex rensningen vid påsk. För att även dessa fastighetsägare ska kunna bidra har vi satt ihop en liten
lathund med exempel på vad var och en kan göra vid fritt vald tidpunkt.
Vresrosor finns i mängd och sprider sig snabbt. Bäst är att rycka skotten under våren men går även
bra att göra vid andra tidpunkter på året. Tar man skotten när de är små behövs inga verktyg
förutom kanske en liten planteringsspade och skyddshandskar.
Sly växer snabbt och kan rensas året runt även om våren är bäst. Kapas med sekatör eller såg
alternativt grävs upp med planteringsspade
Tallskott som växer upp på strandängarna ska tas bort vilket går relativt lätt med en spade eller
annat lämpligt verktyg
Längs stenmurarna ligger flera nedrasade stenar. Många är för stora för att förflytta manuellt men
det finns gott om sten som kan läggas tillbaka på murarna utan särskilda redskap.
Förslag till Zonindelning för egna insatser då EU projektet avslutats
För att vi ska klara det fortlöpande underhållet och bevara det öppna landskapet även kommande år
krävs fortsatta insatser från fastighetsägarna. För att öka motivationen har vi gjort ett förslag till
zonindelningen där fastighetsägarna inom respektive område ansvarar för att hålla allmän mark
öppen och ren från sly mm. Avgränsningarna mellan de olika zonerna är inte ”huggen i sten” utan
vi tar gärna emot förslag till ändringar.
Zonerna omfattar allmän mark inom hela strandområdet, således även de områden som inte
omfattas av EU projektet.
Zonindelning
Zon 1

Området NV om Bockastuevägen och båda sidor Rullervägen

Zon 2

Området öster om en linje dragen från korsningen Bockastuevägen/Hovgårds
strandväg upp till Kvarndammsvägen fram till
Lupinstigen/Midsommarängen/Pumpstigen

Zon 3

Området mellan Lupinstigen/midsommarängen /Pumpstigen och
Berghemsvägen/Pustastigen

Zon 4
Zon 5
Zon 5

Området mellan Berghemsvägen/Pustastigen och Fiskelia
Området SV om Fiskelia fram till korsningen Hovgårds Strandväg/Tollviksvägen
och stigen i ostlig riktning från korsningen
Området söder om korsningen Hovgårds Strandväg/Tollviksvägen

Glöm inte att redovisa alla insatser du utför inom ramen för EU projektet. Det är viktigt
eftersom vår ersättning sätts i relation till hur stora insatser vi som fastighetsägare utfört.
Blankett för redovisning finns på hemsidan. Har du frågor kring redovisning, zonindelning
eller annat som rör allmän platsmark så hör gärna av dig, gärna per mail till
sven@lusensky.com eller 070 595 48 50.

