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Information från
vägförreningen finns
på.
www.gredeby.com

VÅR OCH SOMMAR
I GREDEBY

Viktig information från styrelsen:
Uppdatera era uppgifter hos sekreteraren, komplettera gärna med mail så når vi er med information snabbare.
Mail till sekreteraren: mickeoannelie@gmail.com

Arbetsdag.
I det här numret:

Arbetsdag
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Vad har hänt sedan
stämman
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Vad kommer att hända
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Styrelsen 2016
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Bilder om Gredeby
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Då var det dags att städa upp och
snygga till längs Gredebys vägar
inför sommaren.
Lördagen den 18 Juni samlas vi
vid brevlådan i krysset vid Emmahultavägen och Espegårdsvägen
kl. 1100.
Klä er för trädgårdsarbete och ta
med spade, kratta och/eller räfsa.
. Är det någon som har en lång
såg ta med den.

Vi kommer dela upp oss i olika
arbetslag för att genomföra trumrensning, allmän städning, utmarkering av vägtrummor, mm.
Vi arbetar utefter de vägar där vi
bor.
Blir vi för få som sluter upp får vi
hjälpas åt på alla vägar
Efteråt anordnar vägföreningen
Gredeby Byfest. se separat utskick.

Anmäl om du INTE har möjlighet att vara med på vår
gemensamma arbetsdag
till.
stefan.garsten@telia.com
eller
bostadsadressen:
Emmahultavägen 7

Sida 2

VÅR OCH SOMMAR I GREDEBY

Årgång 5, nummer 1

Vad har hänt sedan stämman.
Krigarna som vaktat utefter
Gredebyvägen är intagna, tyvärr
så blev en av dom av med benen under vintern.
Snökäpparna har gått i sommaride.
Stämmoprotokollet justerats.

Ordförande har ordet.
Hur kan vi göra stämman mer intressant.

Vid årets stämma var vi 17 personer.
förutom styrelsen närvarande.
Då vi är runt 60 hushåll tycker jag det är
dålig uppslutning.
Är man inte med eller gör sin röst hörd ska
man inte heller komma och gnälla om något
inte är till ens egen belåtenhet.
På stämman har man alla möjligheter att
påverka.

Vad kommer att hända.
Anders Johannesson kommer i år att klippa våra vägrener så att
vi kan trafikera våra vägar på ett säkert sätt.

Ingen kan allt
men alla kan
något.

Gemensam arbetsdag.
Vi kommer under våren genomföra större vägunderhåll.
Asfaltbolaget kommer att lägga om infarten till Gredeby fram
till järnvägen och ytterligare två ställen.
Under tiden de jobbar på vägen kommer den tidvis att vara
avstängd för trafik. Mer information om detta arbete kommer
när vi i detalj vet när och hur.
Vi tänker givetvis på utryckningsfordon, hemtjänst och att det
ska bli så lite påverkan som möjligt på trafiken.

Styrelsen 2016.
Ordförande: Stefan Garsten
Sekreterare: Michael Olsson
Kassör:
Eva Petersson
Ledamot: Anders Åkesson
Ledamot: Mia Håkansson
Suppleant: Ulf Gyllström
Suppleant: Johan Braxenholm

Tel:0732-770291
Tel:0766-399233
Tel:0455-12743
Tel:0455-47451
Tel:0455-47365
Tel:0708-331343
Tel:0708-275416

Vi finns också i en flik på www.gredeby.com

Mail: stefan.garsten@telia.com
Mail: mickeoanneliegmail.com
Mail: eva@gredeby.se
Mail: majken.akesson@gmail.com
Mail: mia.liljeholm@hotmail.se
Mail: ulf.gyllström@euromail.se
Mail: johan.braxenholm@gmail.com

