Tyludden den18 juni 2019

Hej
Då närmar vi oss sommaren med stormsteg och därmed också vårt
stundande årsmöte. Sommaren blir som den blir. Det kan vi inte
göra mycket åt, men årsmötet håller vi på att planera för fullt.
Hoppas att DU kommer.
Några saker vill jag ta upp i detta brev. Tyvärr en del påpekande,
som vi alla måste ta till oss av.
Betänk att vi inte har någon vaktmästare anställd, så var och en av
oss måste vara måna om att hjälpa till att allt fungerar vad det
gäller sopor, bilkörning på området etc.
Vi ber er att inte slänga glas i iglos mellan klockan 20.00-08.00. Det
innebär INTE att ni under denna tid kan ställa glaset bredvid en iglo.
Vem är det som sedan i så fall som ni räknar med skall lägga dom i
iglon?
Har ni sopor som inte kan slängas i våra kärl eller blåa containers,
så får var och en åka med sitt skräp till ÅVC. Vi har inte någon tjänst
inom föreningen som sköter detta åt er. Dessutom betalar vi i år
1010 kr för möjligheten att få göra detta.
Enligt ordningsreglerna är det inte tillåtet att ladda bilar inom eller
strax utanför vårt område. Enligt uppgift så är inte elledningar
dimensionerade för detta. Det uppges att sådan laddning kan
innebära en stor risk för brand.
Efter midsommar kommer det att sättas upp en bom nere vid
Paradiset med fjärrstyrd bomöppning inifrån bilen. Det är vår
förhoppning att detta skall minimera biltrafik inom vårt område.
Hjälper inte detta, får vi sätta upp s.k. vägsuggor på storgatan.
Detta var tyvärr i en hel del påpekanden, men i huvudsak fungerar
allt på ett mycket bra sätt. Det vore trevligt att få se så många av er
som möjligy på årsmötet.
Med detta sagt önskar jag och styrelsen er välkomna den söndagen
den 23/6 kl 10,00 till den stora konferenssalen på Tylöhus.
Till er som vi träffar då och alla andra vill styrelsen önska en
jätteskön sommar i vår by.
Sommarhälsningar
Hans
/ordförande.

