
Strandgruppens höstmöte 6 oktober 2018. 

 

Det blev ett möte med ca 12-15 personer några nya och några som varit med förut.  

Elisabeth Norbäck var med, som är vår kontakt in i styrelsen.  

Vi pratade om hur sommaren hade varit under den varma perioden och hur det har gått med 

feriearbetarna. Det var med lite blandat resultat. Campare vid flera tillfällen som lagade 

maten på stormkök, vid totalt eldningsförbud och flera grillar på ständerna vid flera olika 

tillfällen. Mycket oroväckande är att man tar kolpåsen och tömmer den i bergsskrevorna när 

de slutade att sälja engångsgrillar under den värsta torkan.  

Elisabeth ställde frågan om vi skulle kunna tänka oss att städleda 1 vecka var under 

sommarmånaderna? Några tycker att det är svårt att binda upp sig under 1 vecka för att vara 

städledare. Arbetet är inte så krävande men man behöver vara tillgänglig 5 dagar av 7, under 

6 timmar per dag. Elisabeth berättade att styrelsen tagit in offerter på jobbet att städa och 

kratta tång, men det blev för höga kostnader.  

Vi pratade om eldstäder och tog beslutet att vi i strandgruppen ska vara behjälpliga att 

plocka bort eldstäder som finns på våra stränder och klippor. Så vi tog bestämde att några av 

oss plockar bort 2 eldstäder, separerar bänkarna, den på Stora sand till höger och den på 

Lilla sand till vänster.  

Ett annat av våra uppdrag är vassruggen i Kärringviken och den på lilla sand. Vi beslutade 

inget på den punkten.  

Vatten prov skall tas på dagvattnet i brunnen vid Kärringviken, Blaab och Msv har en gammal 

överenskommelse att göra vattenprovet tillsammans och dela på kostnaden. Anna lyssnar 

med Göran L hur vi ska gå vidare. 

Under hela sommaren så har eldningsförbudsskyltarna suttit uppe. Vi i strandgruppen och 

Bert-Ola i Idalen hjälps åt att sätta upp och ta ner skyltarna så fort det blir förändring. (Vi 

följer Storstockholms brandförsvars hemsida.)Vi pratade om att köpa flera skyltar och på 

kanske på ett eller flera andra språk.  

Strandgruppen har placerat ut en bra kratta på Kärringvikens strand som är uppmärkt med 

Msv. Den är bra att ha där om man har krafter kvar att kratta lite tång då och då.  

Nästa städdag och strandgruppens vårmöte brukar vara i april eller maj tillsammans med 

samfällighet Granen, med grill och kaffe vid lekplatsen i Kärringviken. Eva berättade om 

boulebanan och att man kan bli medlem. Kul initiativ tycker vi.  

Tack för ett bra möte med vänlig hälsning Anna, som försökte komma ihåg allt vi pratade 

om.  


