TYLISTEN 2013
Medlemsblad för
Tyluddens Fritidsby

Årsmöte
Datum:

Söndag 2013-06-23

Tid:

Kl. 10.00

Plats:

St. Olofs kapell

Vinnarbild i fototävlingen 2012 (Mia Nerman, stuga 250)

Betr. ombud, enligt 56 § FL.:
Medlem äger enligt lagen om ekonomiska föreningar rätt att låta sig företrädas genom ombud såframt
ombudet är maka, make, sambo eller annan medlem av föreningen. Fullmakt skall meddelas i skriftlig form.
En medlem får på grund av fullmakt icke företräda mer än en annan medlem.
OBS! Meddela adressändring till styrelsen när så sker (via mail eller telefon).

Städdag

www.tyludden.se

Det är åter dags för medlemmarna att göra en insats. Allmän städdag
blir lördag 27 april. Fina vinster utlottas. Anmäl er vid
vid dansbanan klockan 10.00. Deltagare från 500-området anmäler
sig vid stuga 532. Ni ska göra en god insats under minst 3 timmar för
att deltaga i utlottningen. Ni, som inte har möjlighet att närvara men vill
hjälpa till vid annat tillfälle, kan kontakta städledarna eller någon i styrelsen.
Städledare för ”vita stugorna”: Oss hittar du vid dansbanan
Städledare för 500-området:
Patrik Lundkvist (533)

er

Avgifter 2013
Styrelsen har beslutat föreslå årsmötet följande avgifter, enligt budgetförslaget:
Driftsavgift

5000 kronor (se bilaga: Upplysningar till budget, redovisn. av fasta avgifter)

Uthyrningsavgift av stuga

500 kronor

Uthyrningsavgift Gröningen

500 kronor

Använd bifogat inbetalningskort för driftsavgiften. Betalning senast 2013-04-30
(Påminnelseavgift: 100 kronor. Dröjsmålsränta uttages efter förfallodagen).
Uthyrning av stuga: 500 kronor insättes på Bankgiro 263-9896 (Tyluddens Fritidsby)

ÅRETS SOMMARBILD !
.

Fota dina vänner, ditt husdjur, blommor...
Tävla och vinn! Läs mer på hemsidan!

Verksamhetsberättelse för år 2012
År 2012 var ett aktivt år för vår förening både vad gäller fester och aktiviteter liksom förbättringsåtgärder och
uppdrag. Vattnet slogs på 31 mars och gick enligt uppgifter smärtfritt. Vattenavstängningen 4 november var klar
på ca en timme. Tack till alla inblandade för enastående insats och engagemang! Föreningens evenemang och
aktiviteter genomfördes, med bravur och mycket glädje för oss alla, av vår festkommitté. Program med tradition
men även nya inslag. Fototävlingen korade en ny vinnare (omslagsbilden). 7 stugor såldes och fick nya ägare.
Vi hälsar er välkomna till föreningen och som stugägare i vårt paradis. Vi ser fram emot att träffa er under den
kommande säsongen.
Halmstad kommun satte igång ett planprogram, Tyludden 1:1. Mer detaljer: Se bilaga eller Halmstads
kommuns hemsida. Båda gemensamhetsanläggningarna fick varsin ny handikapptoalett/dusch.
Årsmöte hölls 24 juni 2012. En motion fick bifall: Förtydligande av drifts- och investeringskostnadernas
fördelning.
Årsvatten-frågan bearbetades, kostnadsförslag togs fram och lades fram på Årsstämman. Stämman avslog.
Investeringar: 1. Handikapptoaletterna förbättrades 2. Fläkt – gemensamhetsanläggning
3. Lekplatserna fräschades upp ( bl a bidrag från Trivselföreningen Tylösand)
4. WLAN på Gröningen
Verksamhetsplan för 2013: 1. Förbättring av Gröningens golv, sidoväggar 2. Förvaringsbod vid Gröningen
(bord, stolar mm).
Avslutningsord: Nu har vi mindre än 15 veckor kvar till Midsommar och under dessa veckorna kommer många
av oss att använda helger och lediga stunder till att vara i våra stugor, förbereda inför säsongen och njuta av
tillvaron. Vi hoppas på en härlig sommar och ser fram emot att ses.
/Styrelsen

Styrelse och förtroendevalda år 2012-2013
Stuga

Tel.

284

073-433 00 18

Ordförande

Jenny Rosencrantz

Sekreterare

Vakant

Kassör

Patrik Lundkvist

533

0706-88 92 62

Ledamöter

Pontus Kastrup

522

031-722 12 97

Jim Karlsson

441

0372-837 15

Allan Karlsson

156

0470-173 95

Claes Svensson

144

035-353 44

Margaretha Hvied

336

035-322 32

Maggie Bergehed

105

073-152 32 92

Tomas Andersson

453

070- 996 41 49

Suppleanter

Överlåtelser, adressregister

Festkommitté

Vakant

Kiosk

Ilone Peterson

292

035-13 35 31

Valberedning

Åke Rosenqvist

182

035-12 23 61

Miljöansvarig

Christer Johansson 223

073-352 31 90

Susanne Ekberg

427

035-70521

Hemsidan:

Bosse Andersson

222

070-541 90 60

Solenergi

Tommy Salomonsson 455

070-956 00 23

Områdes-

Stugområde

101-238

Claes Svensson (144)

035-353 44

ansvariga:

Stugområde

239-360

Tomas Andersson (453)

070-996 41 49

Stugområde

400

Stig Ekstrand (428)

035-12 32 61

Stugområde

500

Patrik Lundkvist (533)

0706-88 92 62

Motioner och nomineringar
Motioner ska vara föreningen tillhanda senast 20 maj. Använd gärna hemsidan www.tyludden.se
där du även kan ta del av alla inlämnade motioner efter 1 juni. Även nomineringar till styrelsen
och andra förtroendeuppdrag kan göras på hemsidan. OBS! Ny hemsida är på gång inom kort.

Vatten
Öppning av vattnet * planeras till lördag 23 mars. Beräknas vara klart kl.15.00. OBS! Tänk på att stugans
huvudkran ska vara stängd före öppningen (kl.10.00). När övre området är klart kommer flaggan att hissas.
När nedre området är klart kommer områdets gatubelysning att tändas.
Stängning av vattnet * kommer att äga rum söndag 20 oktober kl.12.00.
Bägge handikapptoaletterna är öppna året om med dusch, vatten och toalett.
* eventuella ändringar på grund av hård tjäle e.d. samt övriga detaljer: se hemsidan och anslagstavlor

Stuguthyrning, utdrag ur ordningsregler:
”Hyr man ut sin stuga under sommaren ska en avgift om 500 kronor betalas till föreningen. Uthyrning får
endast ske till familjer. Det åligger stugägaren, att informera om gällande ordningsregler, vilka ska finnas fast
anslagna i uthyrd stuga. Stugägaren ansvarar för ordningen i stugan”.

Biltrafik / parkering
Parkering är endast tillåten på våra gemensamma p-platser. Räddningsfordon skall kunna ta sig fram.
Bommarna ska vara låsta. Tiden 15 juni – 15 augusti är biltrafik förbjuden inom området. Endast av- och
pålastning. (se ordningsregler).

Midsommarafton
Traditionellt firande på Gröningen: Lövning, dans och lekar.
Kl. 21.00 Kvällsdans

VÄLKOMNA!

Övriga festligheter
Många trevliga aktiviteter kommer att arrangeras i sommar bl.a. danskväll med levande musik, golftävling,
livräddardagen i juli och mycket mer. Håll koll på anslagstavlorna och hemsidan.
Eftersom vi saknar en festkommitté ser vi gärna, att någon eller flera tillsammans kan ordna fest, konsert,
grillning eller annat för stugägarna? Boka i så fall Gröningen hos hos driftsansvarige Claes Svensson och bjud in!

TREVLIG
SOMMAR !

Diverse
Tvättider: Se anslag i tvättstugan
Avverkning: Utanför egen tomt får avverkning ej utföras utan samråd med områdesansvarig.
Brandvarnare: Skall finnas i samtliga stugor. Varje stugägare ansvarar själv för att sotning av fläkt utföres.
Renhållning: Föreningen har container för hushållssopor samt plats för grönavfall. För glas och tidningar finns
separata behållare. Övriga sopor som grillar, skrot, byggavfall och annat skrymmande skall på eget initiativ
forslas till SOPSTATIONEN. ”Skräpiga” cyklar bortforslas!
Öppettider på Flygstadens sopstation:
Måndag - torsdag 10.00 – 18.00

Fredag - söndag 10.00 – 16.00

