Sommaren 2013



Gå in på Hoppets hemsida: www.hoppet.eu Där finns förutom bilder från våra
aktiviteter även protokoll från våra möten samt annan information.



Under vårens röjardag 27 april var eldning huvudaktiviteten. Mycket annat
klarades av också. Bland annat fick åsnestigen ner till B-bryggan nya stockar
och är nu i skick som ny. Röjardagarna är inte bara en städdag. De är lika
mycket till för att träffas ett par gånger per år och fyller därför en viktig funktion
för sammanhållningen på Hoppet. Som alltid så undrar man också över hur så
mycket kan bli gjort på så få timmar. Tack alla ni som deltog!



Verksamhetsårets röjardagar blir: lördagen den 28 september 2013 kl. 9.00
samt lördagen den 26 april 2014 kl. 9.00. Samling vid stora tallen på
parkeringen.



Årsmöte hölls i Muskögården den 11 maj. Bra stämning och kaffe med goda
bullar. Huvudfrågan handlade om höjd medlemsavgift med anledning av
utökat vägunderhåll och andra vägrelaterade underhållsarbeten. Läs mer i
årsmötesprotokollet.



Hoppets dag saknar arrangör. Traditionen får inte brytas och all hjälp med
arrangemanget mottas tacksamt. Huvudansvarig behövs i första hand. Om du
är osäker på hur det går till så finns hjälp och stöd att få från tidigare års
Hoppets dag-arrangörer. Hör av dig till styrelsen.



Arbetet med byte av avloppsanläggningarna med tunga transporter drar nu
igång på allvar. Styrelsen ber om att i möjligaste mån vara försiktig med våra
vägar. Särskilt känsligt är det i samband med mycket regn.



Till sist den vanliga påminnelse om att båtarna på planen vid gästbryggan som
vanligt ska vara i sjön före midsommar. Plocka undan lösa föremål efter er
både vid båtuppläggning och vid bryggorna. Använd gärna krattorna vid
badplatserna att städa undan tång och annat som samlats där.



Vi påminner också om att det förra året gjordes en boj-inventering, har du
glömt vilken status din boj har går det bra att kontakta styrelsen. Båtarna
måste vara säkert förtöjda, för allas säkerhet.

Trevlig sommar på Hoppet!

Föreningen genom styrelsen

