
VÅR OCH SOMMAR 
I GREDEBY 

Då var det dags att städa upp 

och snygga till längs Gredebys 

vägar. 

Söndagen den 31 Maj samlas 

vi vid brevlådan i krysset vid 

Emmahultavägen och Espe-

gårdsvägen kl. 1000. 

Klä er för trädgårdsarbete och 

ta med spade, kratta och/eller 

räfsa. 

Vi kommer dela upp oss i 

olika arbetslag för att genom-

föra trumrensning, allmän 

städning, utmarkering av väg-

trummor, mm. 

Blir vi för få som sluter upp 

får vi hjälpas åt på alla vägar 

Efteråt bjuder vägföreningen 

på fika. 

Anmäl om du INTE har möj-
lighet att vara med på vår 
gemensamma arbetsdag  

till. 

   stefan.garsten@telia.com 

     eller 

          bostadsadressen: 

         Emmahultavägen 7 
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I det här numret: 

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 

Krigare utefter vägen. 

Under vintern har vi haft svarta gubbar ute efter infarten till Gredeby, en med reflex och en 

utan.  

Dessa var uppsatta för att påvisa effekten av reflexer i mörker kontra utan reflex och mörkt 

klädd. 

Det tog dock en vecka innan en av gubbarna var nersparkad, det är synd att när vi försöker 

öka trafiksäkerheten så saboteras detta av någon eller några. 

Vi hoppas att nu ingen tog anstöt då gubbarna var snarlika krigare, ni vet ju vilket yrke ord-

föranden har så mallen som användes var en krigare. 



Ordförande: Stefan Garsten   Tel:0732-770291  Mail: stefan.garsten@telia.com 

Sekreterare:  Michael Olsson Tel:0766-399233  Mail: mickeoannelie@gmail.com 

Kassör:        Eva Petersson  Tel:0705-403151  Mail: eva@gredeby.se 

Ledamot:     Anders Åkesson Tel:0455-47451  Mail: majken.akesson@gmail.com 

Ledamot:     Mia Håkansson Tel:0455-47365  Mail: mia.liljeholm@hotmail.se 

Suppleant:    Johan Braxenholm Tel:0708-275416  Mail: johan.braxenholm@gmail.com 

Suppleant:    Ulf Gyllström  Tel:0721-742292  Mail: ulf.gyllström@gmail.com 

Valberedning: 

Björn Nilsson och Anders Johannesson. 

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

Vad har hänt sedan stämman. 

Styrelsen 2015. 

Vad kommer att hända. 
Anders Johannesson kommer 

i år att klippa våra vägrener så 

att vi kan trafikera våra vägar 

på ett säkert sätt. 

 

31 Maj 2015 

Arbetsdag med gemensam 

fika som vägföreningen bju-

der på. 

Vid fikat efter städningen 

hoppas vi att vi kan få hit 

några som pratar om grann-

samverkan och bredband på 

landsbygden. 

 

Ingen kan allt 

men alla kan 

något. 
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Stefan har hämtat in krigarna 

som vaktat utefter Gredebyvä-

gen. 

Mia och Eva har tagit in 

snökäpparna 

Stämmoprotokollet justerats. 

Ordförande har ordet. 

Hur kan vi göra stämman mer intressant. 

Vid årets stämma var vi 22 personer. 

En nästan fördubbling gentemot förra året, 

bättre kan vi. 

Då vi är runt 60 hushåll tycker jag det är lite 

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. 

Från Stämman. 

Grannsamverkan kan det vara något för 

oss i Gredeby? Givetvis! 

Mia Håkansson undersöker möjligheter-

na till skyltning mm.kring detta. 

Samuel Smith tog upp frågan om bred-

band. Han tog på sig uppgiften att kolla 

och driva detta.  

Dessa ovan nämnda punkter är egentli-

gen inget som har med vägföreningen 

att göra men väl värda att nämna. 

http://www.gredeby.se
mailto:alf@gredeby.se

