Informa on 220911
Tyvärr har skogen ha det kämpigt med torka under ﬂera år, många träd har blivit sårbara
e er gallringen osv. Föreningen tar nu ner riskträd e er väg och s gar.
Därför känns det skönt a vi har kunnat anlita DW Trädservice för a hjälpa oss, och a de
har kunna ta de a innan höststormarna börjar.
Jag gick ut ( på hemsida och facebook ) a Ni som var intresserade av a få ved skulle lägga
namn och telefonnr ll mig i min brevlåda ( vilket ung 10 st gjort ) vilket jag rapporterade på
styrelsemöte i början av september.
Min ambi on var då a annonsera ut ll dessa a det fanns ved a hämta vare er det fanns
llgängligt. Till en början funkade det men sedan försvann veden innan jag annonserade ut
vart man kunde hämta. De a ll min besvikelse och naturligtvis ll de som anmält sig. Min
undran vem/vilka hämtade ved utan a fråga?
Mi vedprojekt har jag lagt ner, tyvärr d som jag lagt ner utan ny a!
Nu är det sista veckan som DW trädservice arbetar på Vålarö.
Jag skulle vilja a Ni som har hämtat ved ABSOLUT INTE HÄMTAR MER VED.
Ni som ännu inte få ved kan hämta uppkapad ved fom lördag den 17 september så a
de som arbetar i veckan får chansen a komma ner och vara med och dela. Vilka mängder kan
jag inte svara på.
Observera: De a kan jag naturligtvis ej garantera. Vart ved ﬁnns a hämta läggs ut
fredagkväll på hemsidan.
Hoppas a alla respekterar de a och ser Du någon icke Vålaröbo i veckan hämta ved så säg
ll dem, de a är ll för oss medlemmar i föreningen.
Det kommer a bli ﬂer llfällen då träden måste tas ner och styrelsen får diskutera hur veden
i fram den skall fördelas eller säljas, men det får min e erträdare ta hand om.
Undanber mig mail och samtal ang de a, tack.
Chris na Rehnström
Allmänning och Fri d.

