Vinnarbild i fototävlingen

2014 (Titti Andersson stuga 272)

Årsmöte
Datum:

Söndag 2015-06-21

Tid:

Kl. 10.00

Plats:

Tylöhus lokal: Haverdal

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 !
Läs mer på hemsidan!

-

9'""
_~f",

Städdag

,

I

Tävla och \
vinn!
\
~------ -

-~--J

Det är åter dags för medlemmarna att göra-Bninsits. Allmän städdag blir Långfredag den 3 april. Fina vinster utlottas. Anmäl er vid
dansbanan klockan 10.00. Deltagare från 500-området anmäler sig
vid stuga 532. Ni ska göra en god insats under minst 3 timmar för att
deltaga i utlottningen. Ni, som inte har möjlighet attnårvara 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.

Städområde

lt·

Städledare

Stuga

Gunvor Alm

107

Södra ytterområdet mot Tjuvahålan

Claes Svensson

144

Övre dusch och toaletter samt krinqornrådet

Ninni Petersson

178

Ytterområdet mot parkering, Tjuvahålsvägen

Stig Petersson

293

Ytterområdet

Jim Kårlsson

441

Ytterområdet från grind Paradiset till Prins Bertils stig

Stig Ekstrand

428

400 området samt

Mia Karlsson

441

Nedre dusch, toaletter och kringområdet + korvgrillning

Ulla Pettersson

424

Tomas Andersson

453

Gröningen och lekplats

Hans Glawing

532

500- området
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från flaggstången till grinden vid Paradiset.

"

Avgifter 2015
Styrelsen har beslutat föreslå årsmötet följande avgifter, enligt budgetförslaget:
Årsavgift
Uthyrningsavgift

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

Uthyrningsavgift Gröningen

500 kronor
500 kronor

Använd bifogad faktura för årsavgiften. Betalning senast 2015·04·30
(Påminnelseavgift:
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100 kronor. Dröjsmålsränta uttages efter förfalloda en .

Uthyrning av stuga: 500 kronor insättes på Bankgiro 263-9896 (Tyludden~ F.~rii_tid:.;;:siöb",- •..••••_~~

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".

Hört utanför hotell Tylösand:
- Ni får sluta som chaufför hos mej. Idag var det andra gången på två veckor, som ni var nära att köra ihjäl
m ig.
- Snälla direktören, ge mej en chans till.
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Hört utanför stuga iTyludden:
Den romantiske och nyförälskade killen kom till sin flickvän och sa: - Nu ska vi ha det riktigt mysigt i kväll.
Jag har köpt tre biljetter till teatern. - Varför tre? undrade flickan. - Jo, sa killen, en till din pappa, el')till din
mammaoch en till din lillasyster.

Styrelse och förtroendevalda år 2014-2015
Stuga

Tel.

Ordförande

Rune Petersson

178

0705-619897

Sekreterare

Maggie Bergehed

105

0731-523292

Kassör

Inga Appelqvist

233

0739-844846

Ledamöter

Tomas Andersson

453

0709-964149

Allan Karlsson

156

0470-173 95 Milj"

Eva-Lena Asplund

542

0703-782350

Pontus Kastrup

522

Bodil Pierre

167

0734-157040 ~,
0723-374657

Anna Egonsson

163

0706-786268

Nicholaus Lundbom

233

0734-181206

Åke Rosenqvist

182

035-122361

Jenny Rosenkrantz

284

0704-330018

Susanne Ekberg

427

035-70521

Bosse Andersson

222

0705-41 90 60

Solenergi

Tommy Salomonsson 455

0709-56 00 23

Sommarkiosk

lIone Petersson

0705-133551

Områdes- )

Stugområde

100-200

ansvariga:

Stugområde

Suppleanter

Valberedning

Hemsidan:

292

Claes Svensson (144)

0730-457239

300

Tomas Andersson (453)

0709-964149

Stugområde

400

Stig Ekstrand (428)

0709-162636

Stugområde

500

Patrik Lundkvist (533)

0706-889262

Motioner och nomineringar
Motioner ska vara föreningen tillhanda senast 20 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. ':
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msidan!

NYTT! Vi satsar på en hjärtsta

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 bilaga: ordningsregler).

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

Kvällsdans kl. 21.00
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Ovriga festligheter
I avsaknad av festkommitte 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.
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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 tidningarfinns
separata behållare. Övriga sopor som grillar, järnskrot, byggavfall och annat skrymmande skall påeget initiativ
forslas till SOPSTATIONEN. "Skräpiga" cyklar bortforslas!
Öppettider Flygstadens sopstation: Måndag - torsdag 10.00 - 18.00 O Fredag - söndag

10.00 - 16.00

.

Verksamhetsberättelse för år 2014
Verksamhetsåret 2014 gick i mötenas tecken. Med anledning av den förestående stadgerevideringen höll styrelsen två
öppna informationsmöten på Gröningen. Styrelsen har utöver dessa möten genomfört ett ordinarie årsmöte, ett extra
årsmöte, samt sex stycken protokollförda styrelsemöten.
Vattenpåsättning och avstängning har genomförts. Den sedvanliga städdagen med tillhörande korvgrillning
blev som vanligt ett populärt inslag i vårt föreningsliv.
Föreningens sedvanliga midsommarfestlighetet hölls som traditionen bjuder, och har utvecklats till en trivsam
fest för många stugägare med gäster.
En utveckling av "storbildsmatcher" på Gröningen har också skett. Det återstår en del tekniska problem som
förhoppningsvis löses till sommarsäsongen.
I våras hade vi tyvärr en vattenläcka på en av våra huvudledningar, och i samband med reparation av läckan,
bytte vi några ventiler på 400 området. Även en läcka på ett rör i vår solenergianläggning lagades.
Vår lekplats genomgår en stor uppfräschning med mycket markarbeten, samt en ny lekstuga. Lekplatsen är
dock inte klar utan den kommer att vidareutvecklas till våren.
De som rört sig i närheten av Gröningen kan konstatera att det gjorts stora arbeten med att snygga upp de
vildvuxna ytorna, så att det går att klippa gräset med gräsklippare. Stora markarbeten med trädfällning har
genomförts. Ett nytt staket vid den nedre parkeringen har också tillkommit för att förhindra bilar att köra rakt ut
på vägen.För övrigt arbetas det med dagliga rutiner och allmänna underhållsarbeten.
Styrelsen vill tacka alla som på något sätt bidragit till Tyluddens Fritidsbys utveckling

Halmstad i december 2014
22. Tjuvahålan
blev

För styrelsen
Rune Peterson Ordf.
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plats för smugglare. 1850 byggdes
gården Carlsberg på krönet 20 tir sercare
inrättades el" tullposterh)g och kronens
vakter nvuace hit.
Omkring

Inga Appelqvist Kassör

1915 inleddes passagerarturer

till TilJva.~ålan
f,r~n
~;.\:~\a~~:~~~e:~vs
var pensionat r~n
1979.

Maggie Bergehed Sekr.

Pantus Kastrup Ledam.

Allan Karlsson Ledam.

Tomas Andersson Ledam.

Eva-Lena Asplund Ledam.
Anna Egonsson suppl

Bodil Pierre suppl.

Nicholaus Lundbom suppl

Ett underskrivet original finns hos styrelsen

Vi vill gärna ha din E-post adress. Skicka
ett litet mail till kassören: inga@tyludden.se

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 loppis 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
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Almanackan:
Mars

28

April

3

Städdag (Långfredag)

30

Årsavgiften ska vara betald

Maj

20

Sista dag för inlämning av motioner

Juni

15

Biltrafik förbjuden inom området

19

Midsommar på Gröningen

21

Årsmöte Tylöhus (lokal: Haverdal)

Nov
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Öppning av vatten (Stäng huvudkranen!)

8

Stängning av vatten
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