
Torsdagen den 20 februari 2020  

Från ett blött Tyludden, både i marken och i luften. 

Med tanke på ovanstående rubrik, så inbillar jag mig att det inte blir någon vattenransonering till 

sommaren. 

Vi har, som väl är, inte fått några alarmerande rapporter om skador efter stormar och regn. 

Kommunen har gjort och kommer att göra mer åt slänten från 500-området ner mot 

Rhododendronparken. Dessutom kommer man, när marken torkat upp lite, att fälla några träd på 

norrsidan från 500-området. Ett föll ju redan i somras. 

I samband med detta besök från kommunen fick jag också värdefull information vad som gäller 

med invasiva växter. (se not 1). Denna information har jag vidarebefordrat till Ann-Louise 

Johansson, stuga 506, samt Maggie, stuga 105, som har påtagit sig ansvaret för denna 

problematik hos oss. Har ni tips eller synpunkter så framför dessa till Ann-Louise eller Maggie. 

Vår vice ordförande Robert har under vintern tagit fram ett gediget material angående våra 

utebelysningar. Problemet är att det inte går att få tag i de kvicksilverlampor som sitter på 

stolparna. Nu är det LED-lampor som gäller. Planen är att vi kommer att presentera förslag till en 

lösning på detta tills årsmötet. 

Som framgår av hemsidan kommer vi att sätta upp bommar liknande den som vi satte upp nere 

vid Paradiset. En bom sätts upp vid uppfarten från Tjuvahålan till Storgatan. En bom sätta upp vid 

500-områdets parkering. Denna bom är till för att hindra tjuvparkering av badgästers bilar. Detta 

skötte Astrid tidigare, men hon har nu sålt sin stuga. På hemsidan framgår när och var du kan 

köpa en fjärrkontroll till bommarna. Priset är 375:-/st. I samband med bommen från Tjuvahålan 

sätts upp, så kommer vi även att lägga ut farthinder på Storgatan för att dämpa bilarnas hastighet. 

Uppe på 500-området är vi tvungna att byta ut lås till förråd och tvättstuga, då dessa låscylindrar 

inte fungerar tillfredsställande. Under årens lopp har det gjorts nyckelkopior på kopior. Nyckel kan 

hämtas på städdagen mot en kostnad av 100 kr. 

I höstas gjordes en ordentlig genomgång av våra hygienanläggningar på 1:24. Vi har nu begärt att 

få offerter på att åtgärda de fukt- och mögelproblem som finns. Mer om detta senare. 

Jag ber er att inte använda våra hcp-toaletter till att tvätta hundar. Hundar fäller hår och detta 

sätter igen våra avlopp. 

Vi för en diskussion med vårt städbolag om att städa hygienanläggningarna oftare under 

högsäsong. MEN jag ber er ändå, att alla städar upp efter sig själva när du har besökt 

anläggningen. 

Vidare så har HEM fått problem med att sortera de gröna soppåsarna. Jag kommer att ha ett möte 

hur vi skall lösa detta hos oss. Min åsikt är att vi för miljöns skull måste lösa detta problem. Vi 

återkommer med mer information i ärendet. 

Det var väl allt för denna gång. Nu väntar vi bara på att det skall sluta regna och att solen kommer 

fram och värma oss så där skönt. 

Väl mött önskar 

Hans 

ordförande 

Not 1  En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, 

som skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, 

åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.( källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Invasiva_arter) 
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