TYLISTEN 2014
Medlemsblad för Tyluddens Fritidsby
Vinnarbild i fototävlingen 2013 (Tomas Andersson stuga 453)

Årsmöte
Datum:

Söndag 2014-06-22

Tid:

Kl. 10.00

Plats:

Arenahallen vid Sannarps Idrottsplats

Betr. ombud, enligt 56 § FL.: Medlem äger enligt lagen om ekonomiska föreningar rätt att låta sig företrädas
genom ombud såframt ombudet är 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).

ÅRETS SOMMARBILD !

.

Tävla och vinn! Läs mer på hemsidan!

Städdag
Det är åter dags för medlemmarna att göra en insats. Allmän städdag blir Långfredag den 18 april. Fina vinster utlottas. Anmäl er vid
dansbanan klockan 10.00. Deltagare från 500-området anmäler sig
vid stuga 533. 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 (se nedan) eller någon i styrelsen.
Det är våra gemensamma områden, som ska städas denna dag och inte i eller omkring vår egen stuga.

Städledare

Stuga

Städområde

Gunvor Alm

107

Södra ytterområdet mot Tjuvahålan

Claes Svensson

144

Övre dusch och toaletter samt kringområdet

Ninni Petersson

178

Ytterområdet mot parkering, Tjuvahålsvägen

Stig Petersson

293

Ytterområdet från flaggstången till grinden vid Paradiset.

Mia Karlsson

441

Nedre dusch, toaletter och kringområdet + korvgrillning

Ulla Pettersson

424

Jim Karlsson

441

Ytterområdet från affären till Prins Bertils stig

Stig Ekstrand

428

400 området samt som ovan

Tomas Andersson

453

Gröningen och lekplats

Patrik Lundkvist

533

500- området

”

”

”

Verksamhetsberättelse för år 2013
År 2013 blev ett märkligt år. Mycket arbete lades ner på stadgerevideringen. Styrelsen tog hjälp av en
advokatfirma för att reda ut de juridiska problemen. Det visade sig inta vara så lätt, utan styrelsen fick begära
bordläggning av ärendet till årsmötet 2014. Detta beviljades av stämman och arbetet har fortgått sedan dess.
Vattenpåsättning och avstängning har som vanligt engagerat oss. Det krävs ett stort förarbete för att allt skall
fungera.
Den sedvanliga städdagen med tillhörande korvgrillning blev som vanligt ett populärt inslag i vårt föreningsliv.
I avsaknad av festkommitté har enskilda stugägare på olika sätt stått för festarrangemangen.
Midsommardansen genomfördes enligt vår gamla tradition, och även en grill och danskväll ordnades av
stugägare. Föreningen lyckades att få sånggruppen Kavaljererna att återuppstå och göra ett mycket populärt
framträdande på Gröningen. Ett nytt grepp har också prövats till stor belåtenhet. Vi har visat HBK:s matcher på
”storTV” på Gröningen. Här finns en möjlighet att vidareutveckla till andra arrangemang.
För övrigt har det arbetats med dagliga rutiner och allmänna underhållsarbeten.
Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla stugägare som på något sätt bidragit till Tyluddens Fritidsbys utveckling

Avgifter 2014
Styrelsen har beslutat föreslå årsmötet följande avgifter, enligt budgetförslaget:
Årsavgift

5600 kronor (se bilaga: Upplysningar till budget, redovisn. av fasta avgifter)

Uthyrningsavgift stuga

500 kronor

Uthyrningsavgift Gröningen

500 kronor

Använd bifogad faktura för årsavgiften. Betalning senast 2014-04-30
(Påminnelseavgift: 100 kronor. Dröjsmålsränta uttages efter förfallodagen).
Uthyrning av stuga: 500 kronor insättes på Bankgiro 263-9896 (Tyluddens Fritidsby)

Styrelse och förtroendevalda år 2013-2014
Stuga

Tel.

Ordförande

Rune Petersson

178

0705-619897

Sekreterare

Johnny Ericsson

323

0723-954354 Överlåtelser, adressregister

Kassör

Patrik Lundkvist

533

0706-889262

Ledamöter

Tomas Andersson

453

0709-964149

Allan Karlsson

156

0470-173 95 Miljöansvarig

Jim Karlsson

441

0706-183715

Pontus Kastrup

522

031-7221297

Claes Svensson

144

0730-457239

Maggie Bergehed

105

0731-523292

Margaretha Hvied

336

0706-242420

Johnny Ericsson

323

0723-954354

Eva-Lena Asplund

542

0703-782350

Åke Rosenqvist

182

035-12 23 61

Jenny Rosenkrantz

284

0704-330018

Susanne Ekberg

427

035-70521

Hemsidan:

Bosse Andersson

222

070-541 90 60

Solenergi

Tommy Salomonsson 455

070-956 00 23

Områdes-

Stugområde

100-200

Claes Svensson (144)

0730-457239

ansvariga:

Stugområde

300

Tomas Andersson (453)

0709-964149

Stugområde

400

Stig Ekstrand (428)

0709-162636

Stugområde

500

Patrik Lundkvist (533)

0706-889262

Suppleanter

Adj
Valberedning

Årets comeback:

Motioner och nomineringar
Motioner ska vara föreningen tillhanda senast 19 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.

Vatten
Öppning av vattnet * planeras till lördag 22 mars. Beräknas vara klart kl.15.00.
Stugans huvudkran ska vara stängd senast 09.00 den 22 mars!
Stängning av vattnet * kommer att äga rum söndag 8 november kl.12.00.
Övre och nedre handikapptoaletterna är öppna året om. (dusch, vatten och toalett).
* eventuella ändringar på grund av hård tjäle e.d. samt övriga detaljer: se hemsidan och anslagstavlorna.

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
Firande på Gröningen: Förmiddag:Lövning
Musik, dans och lekar kl. 14.00 Se anslagstavlorna!
Kvällsdans kl. 21.00

VÄLKOMNA!

Övriga festligheter
I avsaknad av festkommitté söker styrelsen nya grepp. Det är öppet för var och en att ordna något arrangemang.
Litet som stort, spelar ingen roll. Gå gärna ihop i grupper och fixa vad ni tycker är bra. Känner ni för detta? Hör av
er till styrelsen, så ordnar vi det ekonomiska. Se sista sidan.

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 såsom grillar, järnskrot, byggavfall och annat skrymmande skall på eget
initiativ forslas till SOPSTATIONEN. ”Skräpiga” cyklar bortforslas!
Öppettider Flygstadens sopstation: Måndag - torsdag 10.00 – 18.00

Fredag - söndag 10.00 – 16.00

Ordningsregler för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening
Gemensamma anläggningar
•

Tvättstuga. Max två maskiner/vecka får bokas. Lista finns i tvättstugan. Husdjur är förbjudna i
gemensamhetsanläggningar. Felanmälningar görs till respektive områdesansvarig.

•

Gröningen kan hyras. Kontakta Claes Svensson telefon 0730-457239.
Vid hyra av dansbanan gäller tystnad kl. 01.00.

Bilar
•

Under tiden 15 juni – 15 augusti är biltrafik förbjuden inom området. Enda undantaget är för av- och
pålastning av större gods

•

Inom området sker all bilparkering på gemensamma p-platser.

•

Biltvätt är förbjudet inom området.

•

Bommarna skall vara låsta vintertid.

Uthyrning stuga
Uthyrningsavgift ska betalas till föreningen, som årligen fastställer avgiften, vilken meddelas i Tylisten. Det
åligger stugägaren att informera om gällande ordningsregler. Stugägaren ansvarar för ordningen kring stugan.

Renhållning
Hushållssopor, tidningar, glas, metall, batterier och trädgårdsavfall ska sorteras i avsedda behållare. All övrig
material forslas till återvinningsstationen av stugägaren. Endast hushållssopor i stora behållaren.

Vatten
Varje stugägare måste bevaka sin stuga vid vattenpåsläpp. Om skada uppkommer (orsakad av stugägare) på
områdets ledningar, kan krav ställas mot stugägaren för eventuella kostnader.

Stugägares skyldighet mot sina grannar
Stugägare ska ge åtkomlighet och visa hänsyn till grannar som vill måla och se om sin stuga. Spikar, skruvar
och reglar och växter, får inte monteras på grannens stuga utan dennes medgivande. Växter bör inte planteras
för nära grannens tomtgräns.

Byggnation
Se hemsida www.tyludden.se eller kontakta områdesansvarig.
/Styrelsen 2009

Festligheter i området
Vi söker även någon eller några, som utan bindning över någon tid, vill åta sig att arrangera någon form av
festlighet på Gröningen Det kan vara allt från allsång – danskväll – småstjärnor och storstjärnor till frågesport
m.m. Som sagt. Vad som helst. Kolla bara med Claes (stuga 144) så att Gröningen inte är uthyrd till privat fest.
/Styrelsen

Almanackan:
Mars

22

Öppning av vatten (Stäng huvudkranen!)

April

18

Städdag (Långfredag)

30

Årsavgiften ska vara betald

Maj

19

Sista dag för inlämning av motioner

Juni

15

Biltrafik förbjuden inom området

20

Midsommar på Gröningen

22

Årsmöte Arenahallen OBS!

8

Stängning av vatten

Nov

