Arkiverade nyheter 2014
På torsdagskvällen 10 april satte arbetet i gång
Vägen spärrades av kl. 18 och snart var grävmaskinen i gång med att schakta bort
delar av vägbanken för att lägga ned den nya trumman. Om 12 timmar skall den vara
på plats och vägen öppnad igen. Se aktuella bilder
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Glädjande åtgärd i Lavösund
"Mellan torsdag 10 april kl. 18:00 och fredag 11 april kl. 06:00 lägger vi
ner en stor trumma vid Lavösund. Arbetena medför att vägen kommer
att stängas av helt under den här tiden. "
Efter en del diskussioner och synpunkter från flera håll - bl.a. från
Naturskyddsföreningen på Orust, bestämde sig Trafikverket till sist att lägga ned en
större vägtrumma genom vägbanken över Lavösund i samband med upprustningen
av vägen till Tuvesvik. Förhoppningsvis skall det nu bidra till att
vattengenomströmningen ökar och igenväxningen minskar. Läs
hela informationsbladet.
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Skogsgrupp sökes.
Vill du vara med och bilda en skogsgrupp?

Behovet av en sådan diskuterades på årsmötet och det föreslogs att det görs ett
upprop på hemsidan, för att värva medlemmar som är intresserade av att arbeta med
skogsfrågor, ha kontakter med Skogsstyrelsen och bevaka avverkningsanmälningar.
En sådan grupp bör också samverka med andra skogsgrupper/ skogsnätverk. Om du
är intresserad av detta hör av dig till någon av oss i styrelsen
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Nya stadgar för Orustkretsen?
Vid årsmötet den 20 mars diskuterades en ändring av stadgarna. Förslaget grundar
sig på riksföreningens mall för kretsstadgar och efter en genomgång och diverse
modifieringar var det konsensus om förslaget bland alla deltagarna på årsmötet.
Eftersom ärendet inte varit ute på remiss före mötet bestämdes emellertid att de nya
stadgarna fastställes först på nästa medlemsmöte. Klicka på länken om du vill läsa de
nya stadgarna som de nu föreslagits.
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