Tisztelt Tulajdonostársak!
Önkormányzati megrendelés alapján halad előre a Víztorony utcai gépház engedélyeztetése. Az ellátási
nyomvonal tekintetében azonban még továbbra is viták vannak a Frank-hegyi ingatlantulajdonosok között, így
sajnos idén már nem reális, hogy a vezeték kiépüljön a Puttony – Zengő utcák sarkáig. Többen kérdezték, hogy
abban az esetben, ha itt nem történik előrelépés, lehetséges-e a terület másik irányból történő ellátása. Ezt a
kérdést nem vizsgáltuk még, de amennyiben szükségessé válik, természetesen meg fogjuk tenni.
Részben önkormányzati támogatásból elkészült Alsószállás teljes területére vonatkozóan az út és csapadékvízelvezetési tanulmányterv. Ez már meghatározza az utcák jövőbeni hosszszelvényeit, és 50 méterenként vizsgálja a
domborzat függvényében a kialakuló keresztmetszeteket is. A korábban elvégzett szikkasztási vizsgálatok
eredményeinek figyelembevételével méretezték a kialakítandó vízelvezető, szikkasztó árkokat is.
Többszöri kérésünket teljesítve színvonalas munkával murvaburkolatot alakítottak ki a Muskotály utca korábban
még nehezen járható szakaszán is. Tartósságának biztosítása érdekében kerüljük a hirtelen fékezést és gázadást.
Az önkormányzat illetékes bizottsága megvizsgálta és elfogadta az egyesület tavalyi támogatásához benyújtott
elszámolást. Egyesületünk nevében az idén is nyújtottunk be pályázatot, melynek két témája a főbb közutak
takarítása és a növényzet ápolása, valamint a terület közvilágításának fejlesztését megalapozó terv elkészíttetése.
A közterületek takarítására és a tulajdonosok által elhanyagolt részek kaszálására előreláthatólag június 11-én fog
sor kerülni.
A közvilágítás tervezésére rendelkezésre álló forrásaink nem elegendőek a teljes területre, ezért azt a területrészt
fogjuk az idei évben megterveztetni, ahonnan erre a legtöbb igény jelentkezik. Kérjük e-mailben jelezzenek
vissza, ha igénylik ezt, az érintett utcaszakasz megjelölésével.
A korábbi hírlevélben jelzett önkéntes takarítási akciót októberben, lombhullás után fogjuk megtartani, mivel
egyrészt megkéstünk a szervezéssel, másrészt pedig az önkormányzat időközben kitakaríttatta a Ribizke árkot,
melyet köszönünk ezúton is.
Szeptember közepén kívánjuk megtartani az egyesület taggyűlését, melyről néhány héttel a konkrét időpontot
megelőzően részletes tájékoztatót küldünk.
2014-ben várhatóan fel fognak gyorsulni az események területünkön, egyes szakaszokon már közművek fizikai
kiépítésére is sor kerülhet. Ennek előkészítése érdekében az ősz folyamán szeretnénk az egyesület vezetőségét
kibővíteni. Olyan személyek jelentkezésére, illetve mások általi jelölésére számítunk, akik képességet éreznek
magunkban, hogy a szűkebb környezetük (kb. 20-30 telekből álló csoport) szervezési munkáit ellássák.
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