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Föreningsmedlemmar i Ramsdal 

Julen nalkas och med den det nya året. Men innan dess vill vi sammanfatta vad som hänt 

under 2020. 

Efter ett väl genomfört arbete av VA-gruppen, tror vi oss ha säkrat vattentillgången med de 

2 nya källorna som borrats under året. Detta under förutsättning att vi som bor här nu 

använder detta dricksvatten på ett ansvarsfullt sätt. Det är mycket glädjande att vi kommit i 

mål med detta orosmoment i området. Vi har numera 28 nya abonnenter på avloppssidan i 

Djursunda, Strömmen och Gransjöområdena som kommer att bidra på intäktssidan. 

Det har väl inte undgått någon att hela Hamnvägen, den övre parkeringen, Bäckvägen 

samt en del av Strömmenvägen förbi badplatsen har asfalterats och detta med 40 % 

bidrag från Trafikverket. Vägföreningens uppskattade plan för detta kvalitetslyft började 

med finansieringen för några år sedan är nu således klart till hälften. Nästa etapp, 

Ramsdalsvägen om ett par år ser vi också fram emot. Bra vägar med en planerad lägre 

hastighet kommer att vara till glädje för alla i många år. 

Fritidsgruppen genomförde under den gångna sommaren i stort alla aktiviteter som var 

planerade. Och att så skedde trots rådande pandemi var beundransvärt. Det vi saknade 

var Valborgsmässofirandet samt Midsommarfirandet och alla i Ramsdal hoppas nog det 

var enda och sista gången det skedde, men det får framtiden utvisa. Under tiden har 

arbetet med att skapa ett större engagemang och intresse för vår fritidsverksamhet pågått 

och pågår fortfarande för fullt. Målet är fler aktiva, fler ledare och ett breddat utbud på 

fritidsaktiviteter. Under den kommande våren och försommaren kommer det att klarna hur 

fritidsverksamheten skall utvecklas. 

Inom Skog och Mark har stor energi lagts på skogsskötsel samt slyröjning över hela 

området, med fokus på områdena vi har mot vatten dvs bad, båtverksamhet och 

vandring/promenader. Den skogsbruksplan som är upprättad och som gäller i framtiden 

kommer att skötas mer med eget arbete och egen utrustning till nytta för vår ekonomi. 

Samtliga bänkar 17st har renoverats och är nu åter på plats. Några av våra mest använda 

stigar planerar vi att förbättra innan sommaren. 

Vi håller på med att dokumentera och effektivisera våra rutiner kring styrelsearbetet, 

ekonomiredovisning, 3 årsbudget med planer framåt för en stabilare ekonomi samt 

informationsutbudet på vår hemsida och Facebook grupp. Mer om detta på årsmötet den 

10 april. Full fart framåt således! 

Vi i styrelserna önskar er alla en GOD Jul och ett Gott Nytt År. Ta hand om er! 

Ekonomiska – Leif B, Roland, Lena, Mats, Thomas,  

Håkan, Leif L, Niklas och Lars 

Vägföreningen – Roland, Hans, Percy,  

Ivars och Claes 


