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Hej Mikael.

Läget för Föreningen Hillesjöns Framtid är helt OK. Vi har våra medlemmar och vi jobbar på med klippningen av
sjöväxter.

Lite fakta om båt och klippaggregat. Vi köpte in dessa 2009, huvudsakligen finansierat genom banklån, senare ett
privatlån, och successivt avbetalat genom medlemsavgifter. Efter detta år kommer vi vara nästan helt skuldfria. Vi fick
också då bidrag från Gävle Kommun och Länsstyrelsen på cirka häften av totalkostnaden.

Vår huvudaktivitet är fortfarande att klippa. Vår plan är att klippa främst där det finns mycket människor som har
glädje av de öppna ytorna men även andra delar klipps sporadiskt - och att göra det så mycket och ofta som vi
förmår. I början försökte vi arbeta efter en mer specifik plan men vi har sett att det är mera hämmande än
stimulerande för aktiviteten.
Precis som du skriver så är det absolut önskvärt att vi även tar upp det klippta och detta är vårt mål att kunna göra
men vi har tvingats inse att det är ett mål som kräver mycket för att man skall kunna uppnå. Nu när vi blir skuldfria
kan vi arbeta vidare på att stärka finanserna och på sikt kunna skaffa en båt till för uppsamling. Det är inte praktiskt
möjligt att göra det med båten som vi har klippaggregatet på.

Under tiden så kommer vi fortsätta värva medlemmar och sponsorer samt klippa efter allt vi förmår.

Vad gäller ärendet med dammen så väntar vi fortfarande på beslut i vattendomstolen.

Vänliga hälsningar

Olof Agner
Föreningen Hillesjöns Framtid
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