Del 9
1988 tillverkade Gösta Jansson en trappa samt sittbänkar nere vid T-badet.
Fr.o.m. 1991 hölls Sportstuge- och Vägföreningens styrelsesammanträden gemensamt.
En sammanslagning av dessa båda föreningar har diskuterats sedan 70-talet, men p g a juridiska
bestämmelser blev det omöjligt att genomföra.
1992 iordningställdes negativa väg-gupp (diken) för att nedbringa hastigheten på våra vägar.
Massor av varningsmärken sattes upp. Många klagomål framfördes eftersom bilarnas underreden
skrapade mot dikeskanten samt att det ur estetisk synpunkt var störande med alla dessa skyltar.
Året därpå kallades det till ett Stormöte. Beslut togs, att alla dessa diken skulle fyllas igen och att
skyltarna skulle tas bort. Hela styrelsen tvingades avgå och en ny styrelse utsågs.
1993 ändrades detaljplanen så att byggrätten minskades till 50 resp 20 kvm.
Kommunen hävdade att området är klassat som Fritidshusområde, alltså inte avsedd för
Permanentboende.
Med andra ord ville man begränsa fastboendet och med detta slippa ett större kommunalt ansvar.
Redan i slutet av 70-talet hade kommunen varit tvungen att ordna med skolskjuts till Brottby.
Sedan dess har vår förening, och även Älgeby, drivit frågan med kommunen om återgång till tidigare
byggrätt, alltså 80 + 40 kvm.
1993 beslutades att samtliga styrelsemedlemmar skulle utarbeta sin egen Befattningsbeskrivning.
Tyvärr var det bara ett par av ledamöter, som såg till att det blev gjort.
1993 inköptes en röjsåg, vilken blev obrukbar genom felaktigt hanterande, så en ny köptes 2011.
1994 satt man upp två gungställningar vid badet. Dessa kom senare att förstöras, tråkigt nog.
1994 inkom motioner om att ordna Vägbelysning och att sätta upp ett Vindkraftverk. AVSLOGS.
1994 bildades ett jaktlag för avskjutning av max 10 rådjur. Det första djuret som fälldes skulle uppstyckas och lottas ut bland föreningsmedlemmarna. Fem vinnare blev det – det året.
1994 utförde Vägföreningen en omfattande och kostsam dikeshyvling.
1995 iordningställdes en boulebana vid Fotbollsplanen, med tävlingar under några år.
1995 togs LÖT avfallsanläggning i drift. I dag tar den emot ca 352.000 ton avfall årligen.
Sedan dess har vi haft och har stora problem med måsar, som kommer från den anläggningen och
det medför att sjön Hoven förorenas. Vissa tider har det varit badförbud i sjön p g a risk för smitta.
1996 fortsatt skogsgallring bakom fastigheterna 1:99-1:103, ca 60 kubikmeter virke togs ut.
1996 en grillplats vid Hoven iordningställdes, men den har utnyttjats väldigt sparsamt.
1996 arrangerades en gospelkonsert och julotta med pastor Sören Stadell, båda i Stallgården.
1996 öppnades Stallgården för PUB-verksamhet, som pågick till 2011.
1995-2002 utgavs Ekskogens Allehanda med två nummer årligen. Redaktör var Marie Häglerud.
1999 ankrades en boj med ca 20 m badlina upp vid T-badet - för barn o synskadade.
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