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-Vi har arrangerat 2 städdagar, den 21/4-18 i samarbete med samfällighet Granen ca 35 personer
varav 4 barn. Korv med bröd och kaffe, grill vid lekplatsen.
-Städdagen på hösten lördagen den 6/10-18. Korv med bröd och kaffe, grill vid boden.
-Vi har arrangerat 1 strandgruppsmöte i samband med höstens städdag. (Anteckningar finns att läsa.)
-Sammankallande skickar ut mail med lite enkel information till ca 29 personer som har anslutit sig
till strandgruppen.
-Vi har tagit hand om skyltarna som ska upp på stränder och i skog när Storstockholms brandförsvar
anger att det är eldningsförbud. Vi har bytt ut snören på skyltarna, för att enklare kunna sätta fast
skyltarna. Det finns 20 skyltar, varav 1 sitter kvar i Björkvik och 1 finns hos ansvarig i Idalen.
-Vi har ställt en kratta i Kärringviken vid björkarna som vi märkt med strandgruppen Msv. Den
används flitigt och står kvar.
-Vi har köpt en skottkärra till Idalen som ska förvaras på stranden för att enklare kunna köra tång upp
i skogen.
-Vi har plockat bort små och stora eldstäder på klippor och i sanden under hela året.
-Vi har krattat tång i Kärringviken och varit behjälpliga i Idalen.
-Sammankallande har arbetat under 1 vecka med feriearbetarna.
-Fyllt på Boden med städmaterial och arbetsredskap.
-Strandgruppen kör soporna från städdagen till återvinningen.
-Sammankallande höll koll på alla stränder, campare och de som eldade och grillade under den torra
perioden ca 1 månad under sommaren.
-Vi upptäckte att det hade varit inbrottsförsök i reningsverket, uppbruten sönderklippt plåt, vi
meddelade Blaab som reparerade skadan snabbt.
-Vi har upptäckt att antalet småbåtar har ökat vid reningsverket. De flesta håller sig under 6 meter.
-Ett träd har vält precis bredvid en rad med båtar nedanför reningsverket.
-Finns problem med 4 hjulingar på våra sandmarker som blir uppkörda och förstörda.

