
 
 

Nr 3 vår 2020 M Ä L B Y  H U M L E D A L  V Ä G S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G  

I handen håller du vårt tredje 
nyhetsbrev. Det fortsätter att 
hända mycket positivt på och 
omkring Humledalsvägen. Läs 
nedan eller följ nyheterna på vår 
hemsida under fliken ”Utveckling”. 
Vi i styrelsen önskar dig en fin 
sommar. 
 
 
Årsmötet flyttas fram 
Pga Covid-19 har styrelsen (i dialog 
med REV) beslutat att flytta fram 
årsstämman. Under rådande osäkerhet 
är det inte meningsfullt att sätta ett 
datum. Målsättningen är att den ska 
hållas i slutet av augusti. Vi följer 
utvecklingen på området noga. Mer 
info kommer på hemsidan. Kallelse 
skickas ut i vanlig ordning. 
 
Manuell röjning av vägens sidor 
Erland, Börje och Jackie har nu gjort 
ett 40-tal arbetsdagar. Vi har arbetat 
med att röja vägens sidor från mindre 
träd, sly mm som kedjeröjaren inte 
kommer åt. Som ni kan se nedan har vi 
tagit hand om en hel del skräp. Vi 
hoppas nu att vårt arbete blir en 
nystart där vi alla hjälps åt att hålla 
rent och snyggt längs vägen. 
 

 
 

 

Hyvling och dammbindning 
Sedan den 5:e maj är vägen hyvlad 
och saltad/dammbunden. Vi hoppas 
att effekten sitter i ett tag. 
 
Farthinder utplacerade 
Fartgupp och blomlådor är 
utplacerade. 
 
Vägvisaren till Östtorp 
De gamla stolparna till vägvisaren mot 

Östtorp var 
böjda efter en 
påkörning. Nu 
är dessa 
ersatta med 
en ny stolpe.  

 
Lagning av potthåll 
Hela vägnätet har setts över och vi har 
"lagat" potthål samt fyllt på med 
material efter ytterligare sättningar 
pga höstens trumbyten.   
 
Sidomarkering farthinder Högtorp 
Vid besiktning som genomfördes av 
Trafikverket 2016 påpekades att det 
saknas sidomarkeringar vid farthindret 
som är placerat vid Högtorp. Vi har nu 
monterat dessa reflexskyltar. 
 

 
 
Parkering vid badplatsen 
Nu är parkeringen vid badplatsen 
justerad höjdmässigt och uppstädad. 
 

 

Badplatsen iordningställd 
Efter att kommunen tagit ner träd på 
badplatsen blev det mycket ris 
liggande över stora delar av området. 
Det blev också en del körskador. 
Detta är nu iordningställt. Tack till 
Nettan, Britt, Agne, Björn, Erland och 
Börje för många dagar av hårt arbete. 
Extra tack till Börje och Nettan som 
skänkt blomkrukor mm. 
 

 
 
Tre träd blåste omkull över vägen 
Nyligen fick vi rycka ut vid flera 
tillfällen då träd blåst ned över vägen. 
Se video på hemsidan. 
 
Livbojar 
Livbojarna på 
badplatsen 
kommer att 
bytas ut då de 
är gamla. Fyra nya kommer att sättas 
upp längs Örhammarens strand. 
 
Underlag moms för dig med 
skogsbruk 
Sänd ett meddelande till vår kassör 
om du vill ha underlag för moms. 
Uppge fastighetsbeteckning. 
ekonomi@malbyhumledal.se 
 
Vad är på gång? 
Gå in på hemsidan och klicka på 
”Utveckling” så kan du läsa löpande 
notiser om vilka projekt och initiativ 
som pågår. 
 
 
Glad sommar!  
Önskar styrelsen 


