Strandgruppens höstmöte den 12 oktober 2019.
Närvarande: 5 personer fån strandgruppen.
-Vi tog upp följande frågor som vi har skrivit på strandgruppens verksamhetsplan för 2019.
-Vi arrangerar 2 städdagar och den på våren är tillsammans med Granens samfällighet. Strandgruppen bör ha två möten med tillhörande anteckningar.
-Vi har koll på vassruggen vid Lilla sand, genom Göran. Vi håller koll på Kärringviken, vassruggen blir
större och skulle behövas hållas efter, men ingen åtgärd är planerad.
-Antalet småbåtar, kajaker och kanoter under 6,5 meter vid reningsverket är 23 st för tillfället, 2 st är
helt vattenfyllda, vi pratade om att ha översyn på antalet, senast Msv hade översyn och bortforsling
av övergivna båtar utan ägare var 2014. Anna kollar tidigare småbåts register om det finns något från
2014.
-Vi fortsätter att vara behjälpliga med eldningsförbudsskyltarna. I maj satte vi upp skyltarna,
feriearbetarna plockade ner de när eldningsförbudet upphörde. I juli satte vi upp de igen och de
plockades ner av feriearbetarna, någon månad senare vid regnväder. Vi följer Länsstyrelsen och
Storstockholms brandförsvar.
-Eldstäderna på Stora och Lilla Sand verkar ha haft sitt syfte. En grupp bildades på årsmötet och
gruppen genomförde sitt uppdrag. Den 2 juli placerades 2 eldstäder ut liknande de som finns på
Björnö, vi följde tips från tillsynsman i Skärgårdsstiftelsen. Utvärdering av de 2 eldstäderna är god, vi
ser lite färre egentillverkade eldningsplatser som ofta är farligt placerade. Gästerna eldar dock långa
stockar och pinnar, för att man inte har yxa eller såg med sig. De där långa kolresterna blir liggande.
Grillplatserna används ibland tyvärr också som soptunna för burkar, plastflaskor fimpar och
snuspåsar. Vi får hjälpas åt att hålla ordning. Vi ska komma fram till beslut om skyltar, med
rekommendationer vad som gäller vid våra grillplatser. Göran undersöker.
-Vi har önskemål om att den som tillverkade bänkarna på stränderna ska sätta ihop sittstocken med
stockbenen. Då blir det för tungt att flytta runt bänkarna, går det att genomföra? Den stora bänken
som står till vänster på Lilla sand på klippan ska flyttas in på stranden, många måste hjälpas åt den är
tung. Den lockar kanske till ytterligare iordningställande av tillfälliga grillplatser, pga utsikt och
solnedgång.
-Vi har gjort inköp till Boden inför sommaren och till städdagen. Ordförande köpte ny gasoltub.Vattenprov på dagvattnet i Kärringviken i samarbete med Blaab. Göran tar tag i den kontakten.
-Vi beslutade att låta ”hundstranden” vara som den är, ganska igenväxt av vass, men det blir ett för
stort arbete för strandgruppen.
-De som hade baklucka loppis hade inte lämnat ett spår efter sig på parkeringen, rent och fint. Dykarna i Björkvik råkade ha sönder bordet som stod vid vattenkanten, de lovade att ta bort de
trasiga bordet. Msv känner inte till vem som placerat bordet där och vem som är ägare.
-Efter mötet kom ca 35 personer varav 10 barn och städade, sammanlagt 5 säckar skräp. Krattning
av tång, efter blev det grill med korv och bröd, dricka och fika/Tack från strandgruppen.

