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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

1

Snabbare bredband på
landsbygden.

1

Vad har hänt sedan
stämman

2

Vad kommer att hända

2

Styrelsen 2013

2

Bilder om Gredeby

2

Då var det dags att städa upp
och snygga till längs Gredebys
vägar.
Lördagen den 1-Juni 2013
samlas vi vid brevlådan i krysset vid Emmahultavägen och
Espegårdsvägen kl. 0900.
Klä er för trädgårdsarbete och
ta med spade, kratta och/eller
räfsa.
Vi kommer dela upp oss i
olika arbetslag för att genomföra trumrensning, allmän
städning, utmarkering av vägtrummor, mm.
Arbetslagen delas in efter
boendeväg.
Blir vi för få som sluter upp
får vi hjälpas åt på alla vägar

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

Efteråt bjuder vägföreningen
på fika.

Snabbare bredband på landsbygden.
Efter årets stämma frågade
Anders Johannesson om det
fanns intresse att undersöka
möjligheten till bredband via
fiber. Då vi bara kan få bredband via telefonkabel eller
mobilt bredband kan det
kanske vara en idé att undersöka möjligheten.

Anders Johannesson påtog sig
att samla in intresseanmälan
för detta och undersöka möjligheten.

Intresseanmälan senast
1/6 2013.
Mail:
anders-johannesson@k.lrf.se

Är vi tillräckligt många minskar kostnaden för detta och
möjligheten ökar.

Mer information i kommande
infoblad.
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Vad har hänt sedan stämman.
Arbetet i vårt närområde med
vattenledningen från Johannis
-hus till Lyckeby verkar vara
klart, den högfrekventa tunga
trafiken har upphört.
Vi i styrelsen hade den 1 maj
vägsyn för att se vad som
behövde åtgärdas på arbetsdagen. Vi hade efter det styrelsemöte.
Sopning av våra vägar genomfördes av Christer Classon.

Vi har också försökt laga vägbanan i infarten till Gredeby.
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Vad kommer att
hända.
Ingen kan allt
men alla kan
något.

Veckan för midsommar kommer Christer Classon att
klippa våra vägrener så att vi
kan trafikera våra vägar på ett
säkert sätt.
Arbetsdag med gemensam
fika.

Styrelsen 2013.
Ordförande: Stefan Garsten
Sekreterare: Michael Olsson
Kassör:
Benny Julås
Ledamot: Anders Åkesson
Ledamot: Mia Håkansson
Suppleant: Alf Petersson
Suppleant: Ulf Gyllström

Tel:0732-770291
Tel:0766-399233
Tel:0455-12743
Tel:0455-47451
Tel:0455-47365
Tel:070-5932288
Tel:0708-331343

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

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

