Höstbrev 2015

Nu blommar heden röd av ljungen
och vitt av liljor havets bröst
Nu är den sista visan sjungen
av sommarns kvinnligt veka röst
Glad höst alla Buastrandsmedlemmar!
Hemsidan är klar sedan våren 2010. Gå in på http://www.buastrand.com/
Där finns protokoll m.m. Kontakta ansvarig utgivare om du saknar lösenord.

Alla uppmanas att utsiktsröja bakom sina hus. Trots omfattande röjning 2014 finns det fortfarande
många stora träd 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 är nu avslutat med beröm godkänt. Nu måste vi själva röja området i fem år. Stranden är
uppdelad i 6 områden. Se Hemsidan.
Ansvariga för EU-projektet: har varit Agneta Rising, Sven Lusensky och adjungerad Kicki Wilhelmsson.
Ansvariga för Bua Strands vägar: Rudolf Johannesson, Martin Svedberg, och Per Sjödin.
Ansvariga för allmän platsmark: Agneta Rising, ilva Vallström, Sven Lusensky och Per Sjödin.
Ansvariga för hemsidan: Rut Florentzson och Curt Edenvik.
Ansvariga för gruppen ”Fritidshusutredningen”: Agneta Rising, Sven Lusensky, Per Sjödin och ilva
Vallström.
Kommunen har beslutat låta oss behålla huvudmannaskapet för Bua Strand, som vi begärt. Se Hemsidan.

Medlemsavgift Samfällighetsföreningen: 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 30/11.
Intresseföreningen:100kr, även för Kvarndammsvägsområdet - Fiskelias tidigare medlemmar och
Hägnestigen och Pustekullevägen 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

