Nyårshälsning från styrelsen på Fiversätraö 2014/2015
Ett helt år har passerat och det har inneburit nya aktiviteter på vår ö. Vid årsmötet beslutades det att vi skulle
köpa in två hjärtstartare. Sjöräddningen kom i slutet av sommaren för en genomgång/utbildning. Hjärtstartarna
finns i väntrummet på Södra ön och i Brandboden på norra ön. Under vintern – från allhelgonahelgen till
veckan före påsk - finns det ENDAST EN hjärtstartare i väntrummet på Södra i ett isolerat skåp med frostvakt.
Avloppsdiskussionerna har fortsatt även i år. Många har fått sina lösningar godkända och några har valt att bl.a.
installera Eco-Matic Willa. Några tomter väntar tålmodigt på svar på alternativa lösningar. Följ informationen
på vår hemsida.
Under våren planerar vi att göra nya mätningar av de brunnar som haft förhöjda nivåer av bly och eventuella
ecoliebakterier.
På Mefjärd har ca 55 fastigheter fått fiberkabel installerad. Ett tiotal fastigheter har anmält intresse till Ornö
Fiber från Fiversätra men troligen behöver vi vara fler för att nästa Etapp 2 även skall kunna inkludera vår ö.
Styrelsen ger en uppdaterad info på kommande årsmöte. Magnus Allansson (tomt 76) är vår kontaktperson i
projektet.
Årsmötet kommer att hållas torsdagen den 26 mars 2015 kl 18.30. IOGTs lokaler, Klara Södra Kyrkogata 20
(samma lokal som förra året) Motioner till årsmötet skickas till styrelsen senast den 25 februari 2015.
Mailadress: styrelsen@fiversatrao.se. På årsmötet, förra året, presenterades nya stadgar vilket kommer att tas
upp för en andra omröstning för att antas/ändras. Du kommer att hitta stadgeförslaget på vår hemsida framöver.
Anmäl dig gärna till valberedningen om du är intresserad av att vara med i styrelsen. Valberedningen består av
Nils Fergell (tomt 37) och Göran Alexandersson (tomt 44).
Styrelsen planerar att sammanställa en förteckning över samtliga avtalsservitut som föreningen har åtaganden
för och som bl a kan leda till en ekonomisk kostnad för föreningen. Tacksam om du som har denna typ av
avtalsservitut skickar in det till: styrelsen@fiversätrao.se (Avtalsservitut behöver inte vara registrerade hos
Länsstyrelsen)
Under året har vi haft tre arbetsdagar och totalt har det varit ca 40 tomter som deltagit vilket är en bra
uppslutning. Tack för allt arbete som gjorts under året. Betalningen för arbetsdagarna kommer att ske på
årsmötet i mars.
En översyn av Västra bryggans angöring för Vaxholmsbåtarna skall göras med anledning av att den främre
stocken som Vaxholmsbåten angör vid ser ut som om den börjar ”ge sig”. Det finns minst två alternativ.
1) att byta ut den främre stocken
2) att köpa in och förankra den typen av stötdämpande ”kuddar” längs betongbryggan som Söderviken
gjort
Vi kommer att lämna mer information om detta på årsmötet.
Kom gärna med tips och idéer för att utveckla vår hemsida. Webbmaster är Göran Jacobson (tomt 42) som ni
når via mailadress: webmaster@fiversatrao.se
Vi vill passa på att tacka får ett välarrangerat midsommarfirande från tomterna 51-60 och för år 2015 har
tomterna nr 61- 70 ansvaret – Lycka till!
GOTT NYTT ÅR!
Anne, Christer, Ella, Henry, Jan-Åke, Karin och Katri

