
Tylösand den 21 mars 2020 

 
Hej alla medlemmar i Tyluddens Fritidsbys Ekonomiska förening! 
 

I ett normalt ”brev från vår ordförande” hade detta utskick handlat om hur mycket vi 
ser fram emot den varma och ljusa tiden som är på gång och hur mycket vi längtar till 
att få komma till Tylösand.  
Men – just nu verkar inget vara ”normalt” längre!  
Vi får ta dagen som den kommer med information från Folkhälsomyndigeten och 
regeringen som ständigt förnyas gällande Covid 19 (coronaviruset). 
 
Styrelsen har i stort sett daglig kontakt med varandra för att diskutera vilka åtgärder 
vi bör vidta för att alla åtaganden i föreningen skall förlöpa så smidigt som möjligt.  
 
Föreningen har en planerad städdag på långfredagen.  
Styrelsen har bestämt att flytta städdagen till ett senare datum. 
Föreningen skall värna om riskgrupperna för att skydda dem så mycket det någonsin 
går. Den gruppen är mycket värdefull för alla medlemmar i föreningen.  
Vi uppmanas alla att ställa upp och hjälp varandra! 
Om medlem som inte tillhör riskgrupperna vill städa i området är det bara välkommet! 
 
Lite aktuell information om vad som händer i föreningen; 
Bommen vid infarten 1:24 Tjuvahålan till ”Storgatan” samt bommen vid 
parkeringen på 1:25 är beställd och kommer att monteras efter påsk.  
Det finns möjlighet för medlemmarna att köpa fjärrkontroller för att kunna öppna 
bommarna. För betalning se information på hemsidan www.tyludden.se.  
Då städdagen flyttas kommer information om tid och plats för uthämtning av 
fjärrkontroller att läggas på hemsidan 
 
På  1:25 har låsen på tvättstugan och förrådet slitits ut. Låsen kommer att bytas till 
digitala kodlås. Information om koderna kommer att lämnas till medlemmarna på 1.25 
i god tid innan låsen byts ut. 
 
Ett säkert vårtecken är att funktionsansvarige Rune Petersson har i sitt brev, 15 
mars, informerat om bland annat vattenpåsättningen på 1:24 som planeras till 28 
mars. Det är med stor tacksamhet föreningen ser att Rune ordnar med denna stora 
kraftsamling så att medlemmarna kan njuta av vatten i husen till påsk! Kolla 
huvudkranarna! 
 
Ett annat säkert vårtecken är att Tylisten är utskickad till alla medlemmar!  
 
Låt oss hoppas att föreningens medlemmar blir förskonade när Coronaviruset härjar 
runt om oss och att vädret blir fint så att vi kan vara ute där risken för smitta är lägre. 
Ta väl hand om er alla och hjälp varandra i vardagen! 
 
Friska hälsningar 
Hans Glawing 
ordförande  

http://www.tyludden.se/

