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Styrelsens arbete och året som gått
Sommaren gick i torkan och värmens tecken. Underbara dagar men torrt och med det oro
över att våra brunnar skulle sina. Detta hände inte, men en rad bra idéer och förslag till att
spara vatten finns uppsatta som antagligen behöver användas även i år.
Vägarnas underhåll utfördes enligt vanlig hantering med b.la. beläggning med medlet Dustex
för att binda damm. Den budgeterade borttagningen av diverse berg och stora stenar på
platser i vägarna sköts upp. Därav årets resultat men arbetet kommer istället utföras under
2019.
Vårt traditionsenliga Midsommarfirande genomfördes med ett stort antal deltagare i
solskenet. Med lekar, dans och ett mycket populärt chokladhjul blev den högtiden ett fint
minne från året.
Årets grillfest fick döpas om till sommarfest då grillarna inte fick startas pga. eldningsförbud.
Som vanligt hade festkommittén förtjänstfullt anordnat firandet. Löptävlingen Lilla
Arnöloppet får väl nu anses vara en tradition som återkommer och där nya talanger på

löpning kan blomma upp. Efter trevlig fest och dans så svepte blåsten in på natten och
gjorde att våra tält decimerades -men ingen fest utan kras som det heter…
Stormen Alfrida drog in över oss i början av januari då ett stort antal träd lade sig över våra
vägar. Efter en snabb och resolut arbetsinsats av entreprenör Mats Rydman och våra egna
frivilliga krafter, så kunde vägarna öppnas på väldigt kort tid.
Två städdagar har genomförts med slyrensning och rensning i våra arbetsområden. På
hösten var uppslutningen ett 30-tal medlemmar som rensade fint i slybuskage nedanför
Midsommarängen men även fällning av granar i området intill ängen. På våren fortsatte
granfällning för att få in ljus på kvällen på ängen för att kunna göra den mer inbjudande för
kvällsaktiviteter. Det är mycket glädjande med den stora uppslutningen på dessa
arbetsdagar. Det ska vi fortsätta med.
Under perioden 2018 har styrelsen haft 4 ordinarie styrelsemöten. En mängd mindre frågor
har även avhandlats under året. Styrelsen fortsätter med att understödja grannsamverkan i
fråga om trädvård utmed våra vägar och att frågor som omfattar flera grannar alltid prata
med varandra så det blir samsyn om naturvården runt vårt vackra Arnö.
Styrelsen tackar för visat förtroende!

