Korgilföreningarna 2017-05-03

Korgils fritidshusområde – se även www.korgil.se
Kort historik Korgil by
Vad man vet har det funnits en eller ett par fastigheter med boende någonstans i byn Korgil sedan mitten
av 1500-talet. Första gången byn nämns vid namn i skrift var 1541. Byn hette då Koriell och var avgärdad
från Tulka bolby*.
Närmaste grannby är Hensvik (tidigare namn Ensvik). Bygränsen mellan Korgil och Hensvik är utmärkt
med ett rör i kurvan sydost om, nedanför/hitom/på höger sida om ”stora backen” – från Korgil sett.
Häverö kommun, som Korgil tidigare tillhörde, gick vid kommunsammanslagningen 1971 upp i Norrtälje
kommun.
Det finn en gammal karta från 1908 över Korgil. Den överlämnades av Bengt Rosenberg till föreningen.
Kartan går i arv från ordförande till ordförande.
*Källa: skriften ”Häverö socken mitt i Roslagen” 2006, förf. Jan-Olov Ivarsson och Fredrik Persson. Nr 6/2006 i
Norrtälje Stadsarkivs skriftserie.)
Det nuvarande Korgil är ett fritidshusområde med 100 medlemsfastigheter. Merparten av husen är byggda
i mitten/slutet av 1960-talet. De flesta är fritidsboende men det finns 5-6 familjer som valt att slå ner signa
bopålar året runt.
Den äldsta fastigheten är Korgilvägen 45-47 (Korgil 1:9). Troligtvis är de husen från mitten/slutet av
1700-talet. 1965 sålde dåvarande ägaren de delar av fastigheten, som nu utgör våra 100 tomter och det
som är vårt grönområde (Korgil 1:3) till mäklare Bengt Rosenberg. Bengt Rosenberg styckade av och sålde
cirka 100 tomter, byggde vägar, drog in el och vatten till respektive tomtgräns.
Stamfastigheten som också blev kvar efter avstyckningen (Korgil 1:9) ägdes av släktingar och såldes någon
gång på 1980-1990-talet och har sedan dess haft flera olika ägare.
Tomterna i slutet av Korgilvägen (f.d. Gäddvägen) styckades av innan tomtområdet kom till. Likaså
fastigheten som ligger mellan hamnarna.
Den näst äldsta fastigheten i Korgil är Korgilvägen 53 (Korgil 1:2) troligtvis byggt någon gång i mitten av
1800-talet. Fastigheten ingår egentligen inte i tomtområdet, men ägaren är medlem i såväl väg- som
tomtägarföreningen. Fastighetens markområden gränsar till vårt område i väster och delvis i söder.
Roligt att veta kanske är att det första gemensamma scoutlägret för både flickor och pojkar ägde rum på
denna gård 1953.
Vad som kanske kan vara intressant att veta är också att det byggts några större skutor i Korgil.
Båtbyggeriet var beläget på Marslätten vid Marviken i västra Korgil som tillhör Korgil 1:2. I skogen nära
Marslätten finns fortfarande ståtliga ekar som kan tänkas varit avsedda att bli virke till någon skuta.
1853 byggdes skonerten ”Lydig” för Anders Andersson i Korgil, Olof Olsson i Ensvik (Hensvik) och
Eric Ersson i Västernäs. Fartyget var 86,5 fot långt oh 30 fot brett. I slutet av juli 1862 strandade fartyget
vid Domesnäs på den Kurländska kusten (Lettland). Det blev så illa skadat att det inte var lönsamt att
reparera.*
*källa: J. Roger Toll, Hallstavik
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Vad ingår i Korgil fritidshusområde?
Korgil besår av mer än avstyckade tomter. Nedan finns en beskrivning av olika delar som ingår, både i
form av gemensam mark och vad medlemskap i Korgilföreningarna innebär.

Grönområdet (Korgil 1:3)

Till Korgil hör ett grönområde på cirka 45 ha med gemensamma anläggningar: Västra och Östra hamnen
med bryggor och bodar.
Söder om Västra hamnen ligger ”Föreningsstugan” som används för möten och för såväl gemensamma
som privata fester. Framför Föreningsstugan har vi ängen för fotbollsspel, lekar, midsommarfirande,
sommarfest, och där finns också en liten lekplats.
Pumphus med pumpar som förser vår vattenanläggning med vatten, samt förråd ligger vid ängens östra
sida.
Tidigare tillhörde grönområdet mäklaren Bengt Rosenberg, men genom ett gåvobrev 1984 överlämnade
Rosenberg grönområdet till Korgils tomtägarförening.

”Badberget” och ”Utroddarklippan”
På Holmsvikens östra strand, norr om Östra hamnen finns en badplats, ”Badberget”, med ett litet
barnbad längst norrut vid bron till den lilla ön.
Norr om Västra hamnen finns en klippa dit man tar sig till fots via några små broar. Där finns en mindre
badplats och en grillplats; i ”gamla” Korgilbors mun kallas klippan ”Utroddarklippan”, nu kallas den oftast
”Grilludden”.

En egen ö
Till grönområdet hör också en liten ö, Långörarna – i dagligt tal kallad Korgilön. Den ligger vid sydvästra
Galtfjärden, väster om Norrgårdsskäret. På ”insidan”/södersidan en fin och lugn vik, som en lagun. Där
finns en brygga och bänkbord. ”Utsidan”/norrsidan är mer utsatt av vind från den öppna Galtfjärden.
Till Korgil hörde också tidigare den lilla ön norr om Långörarna, Långörsklippan, men den styckades av
och såldes innan tomtområdet blev till.

Strövområde
I övrigt består grönområdet i huvudsak av skog med några stigar, som förbinder en del vägar inom
området med varandra (exempelvis Strömmingen – Braxen – Ålstigen).
Även utanför vårt eget grönområde finns det fina strövområden och har man tur hittar man både svamp
och bär när det är säsong.
Vid västra sidan av vändplanen vid Ålstigen leder en stig till Vallmarvägen vid Vallmar gård. Stigen är en
gammal kulturstig och har varit i bruk sedan 1600-1700-talet. Den fungerade som förbindelseväg mellan
Vallmar, Korgil och Hensvik. Bland annat lånade man ibland häst från Vallmar till Norrhägna i Hensvik.
Stigen var också den väg som barnen i Vallmar använde för att ta sig till skolan.
Under 1990/2000-talet avverkade Holmen skog på sin mark över vilken stigen gick. Holmen städade
hjälpligt upp runt stigen på begäran från Korgilföreningarna. Dessvärre växer marker snabbt igen, så
stigen är inte alltid och överallt i sin ursprungliga sträckning så framkomlig som man skulle önska.
Vid södra sidan på Ålstigens vändplan finns en stig som går över Korgil 1:2s respektive Holmens mark,
västerut till Vallmarvägen, och österut över Lindbergsvreten vidare förbi Marielund till Mats Ers vid
Vallmarvägen. Därifrån kan man via en stig ta sig över skogen till Hensviksvägen.
Från Korgilvägens nordvästliga del finns det också stigar västerut ut på Hästhuvudet och från västra
Korgil finns flera stigar som västerut leder fram till Källsösundet.
Förutom dessa lite större stigar finns flera småstigar åt olika håll.
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Skötselplan för vårt grönområde
Sedan Tomtägarföreningen 1984 övertog Grönområdet har det med jämna mellanrum (ca 10 års intervall)
upprättats en skötselplan för området i samråd med skogvaktare och/eller Skogsstyrelsen och Norrtälje
kommun. En ”Grön skogsbruksplan” togs 2007 fram av styrelsen i samarbete med Skogsstyrelsen. Planen
är godkänd av Norrtälje kommun, som också utfärdat marklov för skötsel av skogen på området.
Marklovet gäller i fem år. Förnyat marklov utfärdades av Norrtälje kommun 2012. Den gröna
skogsbruksplanen utfärdad av Skogsstyrelsen var giltig i tio år. 2017 tog styrelsen i samråd med
Skogsstyrelsen fram en ny skötselplan (10 år) och marklov (5 år) ansöks hos Norrtälje kommun.
Grönområdet är att betrakta som rekreationsområde De åtgärder som Skogsstyrelsen rekommenderar för
vårt område är naturvårdande skötsel, huvudsakligen enbart genom gallring och röjning av sly. Vi
rekommenderas att extra noggrant vårda den nyckelbiotop som finns inom området (väster om Västra
hamnen).
2008 upprättade styrelsen en åtgärdsplan som följde de rekommendationer Skogsstyrelsen gett. Eftersom
det var svårt att hinna med på arbetsdagar anlitade styrelsen 2012/2013 entreprenörer för avverkning av
några av områdena som innefattas av planen. Områdena mellan hamnarna och sydväster om Västra
hamnen.
För grönområdet finns en ansvarig grupp i styrelsen som gemensamt gör upp åtgärdsplaner för skötseln.
Styrelsen bedömer sedan om arbetet kan genomföras av medlemmar på arbetsdagar eller om entreprenör
behöver anlitas. Tomtägare som önskar fälla något träd som finns på allmänningen, vänder sig i första
hand till ”Grönområdesgruppen” för att få tillstånd efter att man först även stämt av och är överens med
berörda grannar.
I övrigt gäller att i Korgil hjälps vi alla åt att hålla naturen fri från sopor och skräp och vi är rädda om vårt
grönområde med vilda djur, växter, bär och svamp.

Båtplatser

I Korgil, vid Holmsviken: finns två småbåtshamnar, Östra hamnen i änden av Idvägen (f.d. Abborrvägen)
och Västra hamnen i änden av Korgilvägen.
Varje fastighetsägare har rätt till en båtplats. Men man måste själv anmäla att man vill ha en plats. Anmäler
sitt intresse gör man till någon av hamnkaptenerna i god tid före sjösättningen, som äger rum en söndag i
första hälften av maj.
I början av året i samband med betalning av medlemsavgiften till Tomtägarföreningen kan man också göra
sin inbetalning för båtplats. Man har på så sätt bekräftat sin bokning av båtplats. Avgiften för platsen beror
på båtens storlek.
För anvisning av plats i hamnen kontaktar man hamnkaptenen för den hamn det gäller. I mån av tillgång
på platser kan tomtägare få en extra båtplats mot dubbel avgift. De platser som inte bokats eller betalats av
medlemmar hyrs ut till utomstående till en högre avgift.
I hamnområdena finns också några förrådshus, i Östra hamnen ett hus, i Västra hamnen tre hus, med ett
antal mindre förrådsutrymmen, ”bodar”. Den som är intresserad av att hyra ett sådant utrymme kontaktar
hamnkaptenerna i respektive hamn. Om inget finns ledigt, kan man ställa sig i kö. I Västra hamnen finns
också ett gammalt båthus.
Vid varje hamn finns en låst bom. Nyckel till bommen beställer man hos Tomtägarföreningens kassör.
samma nyckel kan användas till släpkärran.

Gästbrygga
På stranden i viken, Holmsviken, mellan hamnarna, med stig från Västra hamnen finns en gästbrygga för
gäster som kommer sjövägen.
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Gemensam vattenanläggning för dricksvatten

Till varje fastighet finns ledning för sommarvatten framdraget till tomtgräns. Vattnet sätts på efter det att
tjälen släppt, någon gång i april/maj och stängs av innan kylan slagit till, oktober/november.
Under årens loppa har många, nära hälften, valt att borra egen brunn.
Tomtägarföreningens styrelse ansvarar för vattenförsörjningen från den gemensamma vattenanläggningen
fram till tomtgräns sommartid. Vintertid finns ett tappställe vid korsningen Laxvägen/Korgilvägen och ett
vid ”Pumphuset” på östra sidan av planen vid Föreningsstugan. Det finns också ett tappställe, en
handpump, vid Korgilvägen/Strömmingsstråket, men det vattnet testas inte regelbundet och bör därför
inte användas som dricksvatten.
OBS! Vad varje tomtägare själv bör tänka på är att det är viktigt att inför vintern, se till att alla
kranar är stängda i huset, så att det inte står någon kran och läcker i stugan när vattnet sätts
igång på våren.
Viktigt är också att vatten från egen brunn aldrig får kopplas in så att det kan komma ut i det
gemensamma vattennätet. Kvalitén på vattnet kan då inte garanteras. Andra konsekvenser kan bli
frysta ledningar under vintern och därmed ledningsläckage när sommarvattnet släpps på.

Vattenansvarig i styrelsen
I styrelsen finns en ansvarig grupp för vår gemensamma vattenanläggning. Det är först och främst till
någon i gruppen man vänder sig för frågor, felanmälan m.m.

Vattnets kvalitet
Varje sommar lämnar styrelsen in vatten för provtagning av sommarvattnets kvalitet, och resultat
redovisas för Norrtälje kommuns miljökontor och delges tomtägarna.
Vårt vatten är rikt på bland annat järn eftersom Korgil ligger i en trakt med järnmalmsfyndigheter.
Beroende på järn och andra mineraler är lukt, smak och utseende kanske inte alltid så angenäma, men
hittills har vattnet bedömts vara tjänligt som dricksvatten.
De som har egna borrade brunnar svarar själva för kvalitetskontroll av sitt vatten.

Vägar

Korgils totala vägnät är ca 5 km långt, med ett tiotal vägar. De mest trafikerade vägarna är Korgilvägen
och Idvägen, (f.d. Abborrvägen), eftersom dessa vägar leder ner till våra två hamnar, och Korgilvägen
dessutom är vår ”centrala byväg”.

Ändrade vägnamn 2011
Norrtälje kommun anmodade 2011 att namnbyte av vägar måste genomföras eftersom det finns
dubbletter i kommunen. Följande namnändringar gjordes: Abborrvägen blev Idvägen, Gäddvägen
införlivades med Korgilvägen, Gösvägen blev Ålstigen, och Sikvägen fick namnet Sillvägen.

Allmän Enskild väg
Våra vägar är egentligen klassade som enskilda men behandlas som allmänna beroende på att för
Korgilvägen och Idvägen får vi såväl kommunala som statliga bidrag för att det ska finnas möjlighet för

allmänheten att komma ner till vattnet. Detta gör att vi enligt lag inte kan sätta en hastighetsbegränsning,
utan enbart rekommendera hastighet. Vi har också skyldighet att se till att det finns ett visst antal
parkeringsplatser för besökare.

30 km - rekommenderad hastighet för färre skador/lägre kostnader
Ju snabbare bilarna åker, ju sämre väg får vi, gropar och tvättbräden uppträder bland annat beroende på
för hög hastighet. Det lätta i vägmaterialet som när det binds bildar en bra och hållbar vägbana dammar
också bort vid för hög hastighet och gör att vägarna måste bearbetas oftare.
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För att hålla kostnader och arbete med vägarna på en låg nivå och med bibehållen bra kvalitet vädjar vi till
alla boende att hålla en låg hastighet, rekommenderad till 30 km. Inte minst viktigt är också att hålla en låg
hastighet för att ge en trygg miljö för både tvåbenta, små som stora, och våra fyrbenta vänner. Vid en
hänsynsfull trafik blir inte heller de närboende i så hög grad drabbade av vägdamm. Sist men inte minst –
förare och passagerare hinner njuta av anblicken av vårt vackra område, både på väg in och ut från Korgil.
Be gärna också era gäster och besökare att hålla den rekommenderade hastigheten – 30 km!

Skötsel av vägarna
Vi sköter delvis våra vägar själva. På våra gemensamma arbetsdagar brukar vi hjälpas åt med fyllning av
gropar, uppsättning/nedtagning av plogpinnar, samt röjning av sly i de vägdiken som gränsar till
allmänningen. Om man tycker att det är gropar i vägen, är det inget som hindrar att man fyller i dem även
utanför arbetsdagarna. Grushögar brukar finnas utlagda på några olika ställen, där man kan hämta grus
för ändamålet.
För mer avancerade åtgärder som bland annat kräver maskinellt stöd (plogning, sandning, sladdning,
grusning, kantskärning, m.m.) anlitar vi entreprenörer.

Tomtägares ansvar
Varje tomtägare har skyldighet att hålla den egna tomtens diken som angränsar till vägar/allmänning rena
från sly och annat som hindrar vattenavrinning och som kan vara till hinder för att få bort snön vid
vägkanterna i samband med snöplogning.
Krav finns från renhållning, post, vinterplogning och övrig yrkestrafik med tunga fordon, att lågt
hängande grenar över vägbanan ska tas bort. Vid tomter görs detta av respektive tomtägare, längs
allmänna vägkanter görs detta i huvudsak på gemensamma arbetsdagar. Det ska vara minst 4 m till ”tak”.
När det gäller vägtrummor är det varje tomtägare som ser till ”sin” vägtrumma så att den fungerar som
den ska.

Ris efter röjning på egen tomt
Ris som blir till efter röjning på egen tomt tar respektive tomtägare hand om själv. Tänk bara på att det i
Norrtälje kommun, även i fritidshusområden, råder generellt eldningsförbud fr. o. m 1 april t o m 30
september.
I Östra hamnen finns en kase, som vi tänder på Valborgsmässoafton. Den är i första hand avsedd för
tippning av ris vid de gemensamma slyröjningar vi gör efter vägar, i hamnar och på vårt grönområde, men
ibland kan det ändå under höst/vinter/tidig vår finnas möjlighet att få tippa sitt eget ris där. Kontakta
alltid i förväg någon i styrelsen eller hamnkaptenerna i Östra Hamnen. Av tradition och estetiska hänsyn
har vi alltid hållit Östra hamnens äng fri från rishögar under sommaren.

Vägansvarig i styrelsen
I styrelsen är vägansvarig utsedd, med ansvar för beställning av sladdning, grusning, plogning, sandning
samt planerar så fyllning av gropar, utsättning och borttagning av plogpinnar utförs på arbetsdagar, m m.
Korgils vägförening är medlem i Riksförbundet för Enskilda Vägar (REV). Därigenom får
styrelseledamöter information och utbildning i vägfrågor och vad som gäller för vägföreningar samt kan få
juridisk rådgivning genom REV.

Information/Kommunikation
Förutom genom deltagande på arbetsdagar och fester och vardaglig social kontakt med grannar, så finns
det mer formella informationskanaler: Internet, post och anslagstavlor.

Internet – www.korgil.se

Våren 2011 startade styrelsen en hemsida där medlemmar kan hämta viss information. Inledningsvis
lägger styrelsen ut information på hemsidan, men informationen delas ut/postas också ibland på
traditionellt sätt. Viss information sätts också upp på våra anslagstavlor.
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Brevlådor

Det finns två samlingsplatser för brevlådor: En vid Löjan/Korgilvägen för dem som bor på
Idvägen, Löjan, Simpvägen och Strömmmingsstråket. En finns vid Korgilvägen/Laxvägen för Braxens
väg, Korgilvägen, Laxvägen, Mörtvägen, Sillvägen, Spiggvägen, och Ålstigen.
För nytillkomna fastigheter sätter fastighetsägaren själv upp sin låda där plats finns. För ägarbytta
fastigheter finns det förhoppningsvis redan en brevlåda som den nya ägaren enbart behöver märka om
med sitt namn.
OBS! Styrelsen, liksom Posten och tidningsbud, är tacksamma för att brevlådor är tydligt märkta med
namn och adress. Viktigt är det därför att alla någon gång per år ser över sin brevlåda och ser till att den är
tydligt märkt.

Anslagstavlor

I anslutning till brevlådorna finns anslagstavlor, främst avsedda för meddelanden till och från föreningens
medlemmar. Där finns också en lista med telefonnummer till styrelsens ledamöter m fl. Samt brukar även
information om Båtklubben finnas där.
I småbåtshamnarna finns också mindre anslagstavlor med information om båtplatser, och
kontaktuppgifter.

Korgilföreningarna
Tomtägarföreningen bildades 1967. Vägföreningen bildades 1968. Från början hade man två olika
styrelser. I början av 2000-talet ändrade man av praktiska skäl, och för att få en helhetssyn, så att man
väljer samma ledamöter till båda styrelserna. Det är ju samma medlemmar i både tomtägar- och
vägföreningen och därmed också gemensamma intressen. Båda föreningarna har sina egna stadgar och var
sin ekonomiska redovisning. Årsmötet för Tomtägarföreningen äger rum samma dag som för
Vägföreningen, söndagen i midsommarhelgen.

Medlemskap i föreningarna
Som fastighetsägare i Korgil är man obligatoriskt medlem i Tomtägarföreningen och i Vägföreningen.
Årsavgifterna föreslås av styrelsen och beslutas av föreningsmedlemmarna vid varje årsmöte. Avgifterna
betalas i början av året.

Förmåner genom medlemskap
Föreningsstugan

Föreningsstugan används för gemensamma fester och sammankomster. Medlem kan även låna den för
privata fester. Stugan är inte vinterbonad och eftersom det bara finns sommarvatten rekommenderas inte
att använda den under vinterhalvåret.
Tidsbokning och hämtning av nyckel görs i första hand hos någon i styrelsen.
Skoj att veta kanske: en del av bänkarna som finns i stugan har Sven Forsberg, Laxvägen 4, snickrat ihop.
Det är också Sven som har tillverkat ordförandeklubban som går i arv från ordförande till ordförande.

Släpkärra
I Västra hamnen finns en släpkärra som får användas utan kostnad av föreningens medlemmar. Kärran
har inga vinterdäck varför den endast bör användas sommartid. Bokningskalender finns i hägnet där
kärran står. Den som lånar kärran ser också till att den återlämnas ”hel och ren”. Brister vid hämtning av
kärran anmäls i första hand till Tomtägarföreningens kassör. I annat fall till annan styrelseledamot. Nyckel
är densamma som till hamnarnas vägbommar och kan mot en avgift lösas ut hos Tomtägarföreningens
kassör.
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Andra fördelar som medlem
Utanför Korgil har medlem i Korgils tomtägarförening rabatt hos några av ortens detaljhandlare i
Hallstavik och/eller Herräng. I början av året brukar styrelsen meddela vad som gäller.

Medlemsregister

Enligt Tomtägarföreningens stadgar ska styrelsen tillhandahålla ett komplett medlemsregister. Med
utgångspunkt från medlemsregistret tar styrelsen fram en förteckning över kontaktpersoner för respektive
fastighet.
Styrelsen reviderar medlemsförteckningen och distribuerar till medlemmarna en gång per år, någon gång
under våren/sommaren är brukligt.
För att hålla registret aktuellt gäller att samtliga medlemmar meddelar styrelsen ändringar av
bostadsadress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Syftet med förteckningen är i huvudsak att
medlemmar enkelt ska kunna nå varandra om exempelvis något inträffar vid en grannes fastighet.

Årsmöte

Både Väg- och Tomtföreningen har sitt årsmöte söndagen i midsommarhelgen. Om man vill hålla sig
uppdaterad om vad som händer och ha möjlighet att påverka är det viktigt att vara med på årsmötet.
Kallelse och handlingar till årsmötet läggs i vars och ens brevlåda i Korgil senast14 dagar före mötet.
Protokoll från årsmötet finns tillgängliga från någon gång i juli/augusti.

Motioner
Motion från medlem ska vara inlämnad senast en månad före årsmötet.

Styrelse

Styrelseledamöterna är desamma för både Tomtägar- och Vägförening: sju ledamöter och tre suppleanter.
Styrelsen har cirka fem-sex styrelsemöten per år och har fortlöpande kontakt med varandra under hela
året. Både ledamöter och suppleanter samt hamnkaptener kallas till mötena. Mer om detta finns att läsa i
våra stadgar för Tomtägarföreningen respektive Vägföreningen.
Kontaktuppgifter till styrelse, revisorer, hamnkaptener och valberedning finns uppsatta på anslagstavlorna.

Valberedning

För att föreslå styrelseledamöter finns en valberedning som föredrar sina förslag inför årsmötet.
Årsmötesdeltagarna väljer också valberedning, som av tradition består av fyra personer.
Förutom att föreslå styrelseledamöter och suppleanter har Valberedningen också till uppgift att föreslå
revisorer och revisorssuppleanter samt hamnkaptener till båda hamnarna (två till respektive hamn).
Den som är intresserad av styrelsearbete, nu eller i framtiden, kan anmäla sitt intresse till Valberedningen,
som med glädje mottar förslag.

Korgils Båtklubb
Den som vill kan också vara medlem i Korgils båtklubb. Den är fristående från de andra föreningarna som
är obligatoriska. Medlemskap i båtklubben är helt frivilligt. Som medlem får man dock vissa fördelar som
båtägare: billigare båtförsäkring och en medlemstidning. Båtklubbens medlemmar brukar också anordna
en grillfest varje sommar. Det är också oftast Båtklubben som initierar aktiviteter på Korgilön.

Korgilandan
Det finns något som brukar betecknas som ”Korgilandan”. Den innebär bland annat att vi respekterar
och visar hänsyn till våra grannar, såväl människor som tama och vilda djur och natur, att vi ger varandra
en hjälpande hand om och när så behövs. Vi värnar om vårt Korgil, genom att både gemensamt och
enskilt vara rädda om det arv våra förfäder lämnat efter sig och arbeta för att det arvet oförstört gå vidare
till kommande generationer.
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Grannsamverkan

Vi håller alla ett öga på våra grannars fastigheter när de är obebodda, är vaksamma på främmande bilar
och på vad som händer i hamnarna och på vårt grönområde. Ser du något som verkar ”skumt” meddela
någon i styrelsen eller hamnkaptenerna och om det gäller någons privata egendom se också gärna till att
ägaren får vetskap om vad som hänt. Antingen kontaktar du ägaren själv eller ber styrelsen göra detta.
OBS! Blir du direkt vittne till stöld eller inbrott ingrip inte själv utan kontakta Polisen. Meddela sedan
gärna också någon i styrelsen om vad som hänt. Om du själv drabbas, polisanmäl och informera gärna
även då någon i styrelsen.
Under 2016 inledde vi ett samarbete med Polisen och Sjöpolisen

Fester

För att stärka Korgilandan genom samvaro och ha trevligt tillsammans har vi i Korgil två gemensamma
festdagar: Midsommarafton och en sommarfest i slutet av juli. Det är självklart frivilligt att delta i
festerna, men de flesta brukar tycka att det är väldigt trevligt.
För arrangemangen av ”Midsommarafton” och ”Sommarfesten” har Korgil delats in i olika små områden
efter vägtillhörighet och man turas om att stå för arbetet med att ordna inför festerna. Samma område är
arrangör för någon av festerna vartannat år. I början av året, i samband med att styrelsen informerar om
arbetsdagar, m.m. meddelas också vilka områden som står på tur.
På Valborgsmässoaftons kväll har vi som tradition att träffas i Östra hamnen och gemensamt sjunga in
våren, och om vädrets makter tillåter, även ha en majbrasa.
Utöver dessa fester brukar båtklubben, som tidigare nämnts, arrangera en grillkväll och ibland även
någon gemensam utfärd till Korgilön (Långörarna).
Den som så vill kan förstås själv också inbjuda till olika arrangemang: bouleturnering, fotbollsturnering,
etc.

Arbetsdagar

För att ytterligare främja den sociala samvaron, för att Korgil även fortsättningsvis ska vara ett attraktivt
fritidsområde och inte minst för att kunna hålla våra medlemsavgifter på en låg nivå anordnas i styrelsens
regi tre–fyra arbetsdagar per år, de flesta på våren, då det är mest att göra. Någon på hösten för att ”städa
undan” och ordna inför vintern. I början av året informerar styrelsen om vilka datum som gäller.
Brukligt är att ”Arbetsdagen” börjar med samling kl 9 vid brevlådorna vid Korgilvägen/Laxvägen och
avslutas tidig eftermiddag allt eftersom. Någon gång under dagen har vi gemensam korvgrillning vid
Föreningsstugan.
Alla är välkomna att dra sitt strå till stacken och bidra med arbetsinsats efter förmåga, såväl gamla som
unga.
Arbetet som ska utföras på arbetsdagarna planeras av styrelsen och hamnkaptenerna utefter de behov som
finns vid varje tillfälle. Information om arbetsuppgifter inför varje arbetsdag meddelas på www.korgil.se
och/eller sätts upp på anslagstavlorna som finns i anslutning till brevlådorna.
Har man som medlem någon idé om något man tycker behöver utföras, är egna tips, initiativ och insatser
välkomna. Alla arbetsinsatser, även små, är värdefulla.
Självklart kan man också, om man inte har möjlighet att delta just det datum arbetsdagen är utsatt till,
utföra något jobb vid annat tillfälle. Det finns också eldsjälar som ställer upp extra utöver de planerade
arbetsdagarna.
Deltagandet på arbetsdagarna brukar vara riktigt bra – men inte så bra att det inte kan bli bättre.
Arbetsdagarna är utmärkta tillfällen att lära känna sina grannar. Vi har hittills valt att inte ha något slags
bötesföreläggande för frånvaro utan hoppas på att vars och ens intresse ska stämma överens med allas vårt
gemensamma: att vårda och ta väl hand om vårt Korgil och som en bonus kanske få fler/nya vänner, och
att vi också fortsättningsvis genom gemensamt arbete ska kunna hålla våra avgifter på en låg nivå.
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Båt i och upp

Utöver arbetsdagarna har vi gemensamma dagar för i- och upptagning av båtar. Man träffas i respektive
hamn vid 9. Då finns hamnkaptenerna på plats och alla som ska lägga i/ta upp sina båtar hjälps åt med
sjösättning och upptagning. Datum för dessa dagar informerar styrelsen om i början av året
Givetvis kan man också välja att lägga i och ta upp sin båt även andra dagar, men då kan man inte räkna
med ”allmän hjälp”.

Sist men inte minst
Med förhoppning om att alla nytillkomna fastighetsägare ska få uppleva det positiva i ”Korgilandan” och
få möjlighet att föra den vidare till kommande generationer
önskas

Välkommen till Korgil!
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