Nyårshälsning från styrelsen på Fiversätraö 2015/2016
Gebortisdagen som genomfördes i augusti blev lyckad, många saker kunde återanvändas hos nya ägare. Vi
planerar för Gebortisdag även nästa år.
Styrelsen har skickat in bilder från höstens välbesökta grovsopshämtning och tackat Haninge kommun för
deras goda service. Det blev mycket uppskattat.
Det har kommit in önskemål från våra medlemmar om att inte ställa ner grovsopor tidigare än veckan innan
hämtning. Detta för att undvika att östra upplevs som en soptipp. Vi ber alla medlemmar att respektera det.
När det gäller våra hushållssopor har vi ännu inte fått någon information från SRV om det blir någon ändring
i hanteringen. Vi informerar så fort vi vet.
Sjöräddningen hade en genomgång/utbildning av Hjärtstartarna i början av sommaren. Det resulterade i att
det nu finns namn/telefonlista vid varje hjärtstartare. En medlem har skänkt en cykel till norra boden för att
möjliggöra snabbare hämtning. Under vinterperioden och fram till veckan före påsk har vi endast en
hjärtstartare utplacerad. Den finns i "väntrummet” på Södra i ett låst, isolerat skåp med frostvakt. Nyckeln
till skåpet hänger bakom en glasruta i ett synligt säkerhetsskåp. Glaset krossas enkelt vid behov.
Många fastighetsägare har fått godkända avloppslösningar (främst Eco-Matic Willa) och några väntar
fortfarande på svar från SMOHF. I våras beställde vi totalt 300 ton grus/singel i en gemensam beställning
som sedan levererades i början av sommaren till varje tomt på ett effektivt och smidigt sätt.
För att få en bra överblick över Fiversätras grundvattenkvalité ber vi er skicka in era vattenanalyserna till Per
Lindskog, tomt 64: per.lindskog@home.se. Per har tagit över ansvaret för vattenhanteringen/brunnarna efter
Bo Sjöberg. Vi planerar att ta nya vattenprover på de allmänna brunnarna under 2016.
Vi vet ännu inte när Etapp 2 för Ornö Fiber genomförs och om vi på Fiversätra kommer med i den
omgången. Det är ca 20 st som anmält intresse/anslutit sig som medlemmar. Magnus Allansson (tomt 76) är
vår kontaktperson i projektet: magnus.allansson@gmail.com
Vi har genomfört tre arbetsdagar och antalet deltagare har varit ungefär lika många som tidigare år. Det vi
tillsammans utfört i år är bl.a: - ett nytt H för att markera helikopterplattan - förberett en stock till
Vaxholmsbryggan - bytt ut några bänkar - gjort förbättringar på norra brandboden - tagit ned träd - tagit bort
sly samt rensat i badviken. Allt för att bibehålla en bra ordning på vår fina ö. Tack till alla som varit med!.
På senaste årsmötet informerade vi om vårt planerade samarbete med Vattenfall att år 2016 ta ned träd längs
elledningarna. Alla träd som Vattenfall skall ta ned är märkta med en röd prick. Totalt är det ca 160 träd och
ca 40 kubik. På årsmötet visar vi en karta över var/vilka träd som markerats.
Tidpunkten för Vattenfalls insatser är ännu inte bestämt (dock före oktobers utgång). Vi återkommer när vi
vet. Vi återkommer också med de arbetsdagar vi planerar under 2016, för att ta hand om träden och eldning
av riset. Vi har ett stort jobb framför oss, och hoppas att alla kan vara med och bidra på olika sätt så att vi
kan ta hand om träden på ett effektivt sätt.
Hur får vi fler medlemmar att besöka vår hemsida? Vi ber er komma in med tips och idéer för att utveckla
den. Kontakta Göran Jacobson (tomt 42) på mailadress: webmaster@fiversatrao.se
Ett stort tack till tomt 61-70 som arrangerade årets midsommarfirande i regn och rusk. Vi hoppas på bättre
väder för år 2016 då det är tomterna nr 71- 80 som ansvarar för aktiviteterna!
Årsmötet kommer att hållas torsdagen den 10 mars 2016 kl 18.30. IOGTs lokaler, Klara Södra Kyrkogata
20 (samma lokal som förra året) Motioner till årsmötet skickas till styrelsen senast den 7 februari 2016.
Mailadress: styrelsen@fiversatrao.se.
Du som är intresserad av att vara med i styrelsearbetet - anmäl dig till valberedningen – Anneli Forsberg
(tomt 105): forsberg.alja@comhem.se eller Göran Alexandersson (tomt 44):
goran.alexandersson@gmail.com
GOTT NYTT ÅR!
Anne, Christine, Ella, Jan-Åke, Marianne, Karin och Katri

