
TYLISTEN 2007
MEDLEMSBLAD FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY

Årsmöte
 
Datum:  Söndag 2007-06-24   

Tid:        Kl.10:00

Plats:     Hotell Tylösand

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 skriftligform. En medlem får på grund av fullmakt icke företräda mer
än en annan medlem.

OBS! Meddela adressändring till styrelsen när så sker. Det går bra att använda 
mailadresser som ni finner på vår hemsida, www.tyludden.se.

Städdag
Det är åter dags för medlemmar att göra en insats. Allmän städdag blir  Lång-
fredag den 6 april. Succén  från ifjol upprepas: En ny Skeppshult-cykel (värde
5.000 kr) utlottas. Kom till Gröningen (dansbanan) klockan 10:00 och anmäl 
ert deltagande.

Ni ska göra en god insats under minst 3 timmar för att deltaga i utlottningen.

Städledare för de "vita stugorna" : Claes Svensson, Stig Pettersson och Stig
Ekstrand.

Städledare för "500-området" : Erling Mårtensson

Ni, som inte har möjlighet att deltaga på städdagen, men ändå vill hjälpa till
vid annat tillfälle, kan ta kontakt med någon av städledarna. Vi ser gärna att
ni medtar egna redskap.

www.tyludden.se



Avgifter för år 2007
Styrelsen har beslutat föreslå årsmötet följande avgifter (se bif. budgetförslag):

Driftsavgift: 3.400 kronor
Avgår överskott 2006: 1.100 kronor

Summa att betala: 2.300 kronor

Uthyrningsavgift av stuga: 500 kronor
Uthyrningsavgift Gröningen: 500 kronor
Påminnelseavgift: 100 kronor

Använd bifogat inbetalningskort för driftavgiften. Betalning senast 2007-04-30.
Dröjsmålsränta uttages efter för förfallodagen.
Uthyrningsavgiften insättes på Bankgiro 263-9896 (Tyluddens Fritidsby)

Verksamhetsberättelse för år 2007
Året har varit händelserikt. Den gemensamma städdagen med trevliga inslag drog återigen ett stor antal
arbetsvilliga (130 personer från 79 stugor, räfsor, sekatörer och sopsäckar). Utlottningen av årets cykel
och nygrilland korv förgyllde arrangemanget på Gröningen, vid vår nybyggda dansbana. Vid nämnda dans-
banan hölls traditionsenligt midsommarfirande - stor familjefest med dragspelsmusik, sång och lekledare.
Succé!
� Vi är i planeringsstadiet för användande av solenergi (gemensamhetsanläggningarna).
� Vårt årliga medlemsblad Tylisten har fått ny design.
� Dräneringsarbeten har gjorts inom 400-området.
� Tylöslaget, vår populära golftävling, har genomförts.
� Den alerta festkommittén har glatt oss med följande arrangemang:
-Kvällens dans (midsommarafton) -Grillkväll med dans (musik: Scendraget)
-Allsångskvällar med Flottans Kavaljerer -Jazz i julikväll (Nizzan Jazzband)
-Kräftskiva (musik: Quins)

Vad beträffar föreningens ekonomi hänvisar vi till bifogade resultat- och balansräkning
Information om taxeringsvärde på föreningens fastigheter:
Tyludden 1:24 (100-400 områdena) 43.908.000 kronor
Tyludden 1:25 (500-området) 7.176.000 kronor
TOTALT taxeringsvärde: 51.084.000 kronor

Fastighetsskatten för i år är beräknad till: 46.064 kronor

Styrelsen vill slutligen tacka alla de medlemmar som ställer upp och gör ett gott arbete för föreningen.

Styrelsen www.tyludden.se



TYLUDDEN FRITIDSBY - Styrelse år 2006-2007
__________________________________Stuga______Telefon___________Ansvarsområden____________
Ordf. Rune Petersson    178 035-133 060
Sekreterare Roy Jacobsson    243 035-140 717 Överlåtelser, adressregister
Kassör Pontus Kastrup    522 031-20 47 65
Vice ordf. Stig Ekstrand    428 035-123 261 Stugområde     400-460
Ledamöter Claes Svensson    144                035-353 44 - " - 101-238   
                           Stig Pettersson   293 0470-122 71                                         - " - 239-360
                           Jonas Andersson   175 0371-171 34
Suppleanter Erling Mårtensson    503 0345-714 22 Stugområde, 500
 Ewa Andersson    306                 0372-819 05 Kontakt mot Hemsidan
                           Maths Dahlin 422 035-210 753
Adjungerad Margaretha Hvied    336 035-322 32

Utom styrelsen
Festkommitté Stig Pettersson   293     0470-122 71 Mob. 070-82 12 271                  
                           Maths Fridh  301  035-315 34  
                           Göran Karlsson 260 035-307 02
Lekplats Helena Bergström        247    035-221 659 Stugområde, nedre
                           Ing-Marie Johansson     525 0320-473 15 Stugområde, 500

Motioner
Inlämnas senast 24 maj. Du kan ta del av motionerna på hemsidan efter den 1 juni.

Vatten
Öppning av vattnet är planerat att äga rum Fredag den 30 mars om vädret tillåter.

Tänk på att kranar m.m. ska vara stängda före tidpunkten för öppning av vatten.

Stängning av vattnet kommer att äga rum Måndag den 15 oktober och stängning av nedre gemensam-
hetsanläggningen Måndag den 5 november (med reservation för ev. tidig extrem kyla).

Övre anläggningen är öppen året om (dusch,vatten och toalett)

Biltrafik / parkering
Parkering är endast tillåten på anvisade parkeringsplatser (gäller året om). Räddningsfordon skall kunna
ta sig fram och gräsmattorna är till för allas trevnad.

Bommen nere vid affären kommer att sättas upp under midsommarhelgen. Vid bommen mot Tjuvahålan 
gäller ENDAST utfart, detta på grund av olycksrisken.

1 juni - 31 augusti, Kl. 22:00-08:00 är biltrafik förbjuden inom området. Bommarna skall vara låsta. Av- och
pålastning av bagage får ske.



Midsommarafton
Alla är välkomna att löva stången kl. 10:00
Dans och lekar kring stången kl. 14:00
Kvällsdans på banan kl 21:00
Välkomna!

Beträffande löving av midsommarstång och iordningställning för midsommar-
fest måste vi be föreningens medlemmar, även om vädret inte är så bra, vara
vänliga att deltaga i föreberedelserna, hälsar Styrelsen.

Det blir som nyhet en Teckningsfest i juli med dans och havets läckerheter 
från Görviksfiskaren. Dessutom, Tylöracet på motorcykel. Vidare kommer det 
att arrangeras ytterligare fest vid flera tillfällen. Valborgsmässoafton i Tjuva-
hålan, Påskafton, grillkväll med dans och underhållning mm.

Välkomna hälsar Festkommitén!

Golf juli 2007
Reservera en dag i juli för golftävlingen,, Tylöslaget,,. Anslag om plats och tid
för tävling sättes upp på föreningens anslagstavlor. Tävlingen är öppen för 
föreningens medlemmar inkl. familjer. Var med och kämpa om det åtråvärda
vandringspriset. Tävlingsledare är som vanligt Görgen Ekberg, stuga 521.

Övrigt
Tvättider 2 tider får reserveras per vecka. Dessa skall förbrukas innan ny tid
bokas. Avverkning: Utanför egen tomt får avvekrning ej utföras utan samråd
med styrelsen. Brandvarnare: Brandförsvaret fodrar att fungerande brand-
varnare finns i samtliga stugor.

Renhållning: Föreningen har container för husållssopor samt plats för gröna-
avfall. Övriga sopor som grillar, järnskrot, byggavfall och annat skrymmande
skall på eget initiativ forslas till SOPSTATIONEN.

Öppetider på Karlsotprs sopstation:
Må - To 07:00 - 19:00
Fredag 07:00 - 16:00
Lö - Sö 09:00 - 15:00

Din postadress i Tylösand f.r.o.m nu:

Förnamn Efternamn
Tyludden, Stuga nr XXX
302 73  HALMSTAD
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www.tyludden.se


