Stavvik juni 2020
SOMMARBREV
Information till samfällighetens medlemmar
Vägarna inom samfälligheten har under längre tid varit eftersatta. Under våren har
därför samtliga vägar inom hela området fått en välbehövlig uppryckning med
hyvling, komplettering av grus samt saltning.
Diket som avvattnar skogen nordost om Stavvik och passerar allmänningen vid
infarten har också grävts upp för att säkerställa god avrinning genom området.
Årets planerade städdag blev dessvärre inställd pga. den pågående pandemin.
Bryggorna reparerades dock av en mindre grupp medlemmar och sjösattes.
Förhoppningen är att läget normaliseras inför höstens städdag så att den ska kunna
hållas.
Som alltid försöker vi hjälpas åt att hålla det trivsamt på våra gemensamma ytor.
Årets stämma genomfördes på ett något annorlunda sätt på grund av pandemin och
hölls utomhus nere vid dansbanan i Stavvik.
Enligt stämmobeslut förra året ska båtar, ramper etc. vid båtplatsen vara uppmärkta
med fastighetsbeteckning och om de inte används under sommarsäsongen förvaras
på egen tomt.
Båtar och utrustning som inte märkts upp före 15 juli kommer därefter att anmälas
som hittegods till Polisens hittegodsavdelning.
Vidare informerar Nyköpings Kommun följande via sin hemsida:
”Nyköpings kommun ber alla hushåll om att iaktta största försiktighet när det gäller
förbrukning av vatten. Vattentillförseln är särskilt ansträngd i Råby, Edstorp och
Stavvik. Uttagen är stora.
Från och med måndag 15 juni gäller bevattningsförbud i kommunen. Det betyder att
alla hushåll behöver iaktta en större försiktighet med hur vattnet förbrukas. Både små
och stora magasin har fått dålig påfyllning med vatten sedan mycket lång tid tillbaka.”
https://nykoping.se/arkiv/driftstorningar/dalig-vattentillgang-i-raby-edstorp-och-stavvik
Fastighetsägare som upplever problem med vattentryck och dylikt bör kontakta
kommunens VA-enhet.
Telefon till kommunens växel 0155 - 24 80 00
Utöver detta har kommunen också infört eldningsförbud fr.o.m. 11 juni, vilket alla bör
uppmärksamma.
https://nykoping.se/sormlandskustens-raddningstjanst/aktuellt/eldningsforbud

Vi vill också passa på att påminna om halvårsavgiften som ska vara inbetald senast
den 31 juli.
Bankgiro 406-7203
Permanentboende betalar 6 100 kr.
Fritidsboende betalar 4 100 kr.

Till sist vill styrelsen önska alla en riktigt skön sommar.

