
TYLISTEN 2016 

 

Fototävlingen 2015 vanns med den här härliga bilden från Tjuvahålan som är inskickad av 

 Lennart Dahlberg, stuga 164  

ÅRSMÖTE 

Söndag 2016-06-26 

Klockan 10.00 på Tylöhus, lokal Haverdal. 

2 § En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen 

eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud 

med skriftlig, dagtecknad fullmakt. 

Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i 

stadgarna. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. 
 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1987667-om-

ekonomiska-f_sfs-1987-667/?bet=1987:667 

 
 
 
 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1987667-om-ekonomiska-f_sfs-1987-667/?bet=1987:667
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1987667-om-ekonomiska-f_sfs-1987-667/?bet=1987:667


 

STÄDDAG 

Det är åter dags för medlemmarna att göra en insats.  

Allmän städdag blir Långfredag den 25 mars. Fina vinster utlottas.  

Anmäl er vid dansbanan klockan 10.00. Deltagare från 500-området anmäler sig vid stuga 533.  

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

Om du vill hjälpa till vid annat tillfälle, 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. 

OMRÅDESANSVARIGA 

Stugområde     Stuga  Telefon 

100 – 200 Claes Svensson  144  073 – 045 72 39 

300 – 400  Tomas Andersson  453  070 – 996 41 49 

300 – 400 Jim Karlsson   441  073 – 520 44 13 

500  Patrick Lundkvist  533  070 – 688 92 62 

STÄDOMRÅDE 

Södra ytterområdet mot Tjuvahålan 

Övre dusch och toaletter samt kringområdet 

Ytterområdet mot parkering, Tjuvahålsvägen 

Ytterområdet från flaggstången till grinden vid Paradiset. 

Ytterområdet från grind Paradiset till Prins Bertils stig   

400 området samt nedre dusch, toaletter och kringområdet + korvgrillning  

Gröningen och lekplats 

500- området  

                                                                                                                                                              

 



 

 

AVGIFTER 2016 

Årsavgiften för 2016 är 5800 kr. Denna fastställdes av extra årsmötet 2015. 

Uthyrningsavgift av stuga 1000 kr 

Uthyrningsavgift Gröningen 500 kr 

 

Faktura på årsavgiften bifogas. 

 Betalning senast 2016-04-30. 

OBS! FAKTURANUMMER MÅSTE ANGES VID INBETALNINGEN! 

Påminnelseavgift 100 kr. Dröjsmålsränta uttages efter förfallodagen. 

Uthyrning av stuga: 1000 kr insättes på bankgiro 263-9896 ( Tyluddens Fritidsby). Avgiften är höjd pga. att 

uthyrning medför ökat slitage på våra gemensamma anläggningar. 

 
                                                                                                                                                                                       



BILTRAFIK OCH 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.  Det är för våra barns säkerhet som biltrafik inte är tillåten mer än nödvändigt. Tänk på dem i 
första hand då du kör inom området så att vi förskonas från olyckor. 

VATTEN    

Öppning av vattnet planeras till lördag 19 mars. Beräknas vara klart till klockan 15.00. 

Stugans huvudkran skall vara stängd senast 09.00 den 19 mars. 

Vattnet skall vara avstängt till klockan 15.00 på grund av att vattenmätaren annars indikerar en 
vattenläcka. 

Stängning av vatten kommer att äga rum 13 november. 

Övre och nedre handikapptoalett är öppen året om (dusch, vatten och toalett). 

Eventuella ändringar på grund av hård tjäle eller dylikt annonseras på anslagstavlorna samt hemsidan. 

HJÄRTSTARTARE 

Vi har i vår förening fått den fantastiska möjligheten att köpa in två hjärtstartare. Detta gör att vi snabbt 
kan ge behandling vid ett akut hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp är tiden det som är helt avgörande hur 
utgången blir. Eftersom det tar en stund för ambulans att komma ut till Tyludden är det viktigt att vi har 
egen utrustning och att vi alla kan hantera och agera rätt vid ett tillbud. I somras hölls utbildning vid ett 
flertal tillfällen som var kostnadsfria. Till sommaren kommer vi ha både grundutbildning och 
repetitionstillfällen.   

Det är väldigt viktigt att så många som möjligt går utbildningen. Även om man känner att man inte kan 
hjälpa till fullt ut när någon blir sjuk så kan alla göra något. Ingen vet vem av oss som behöver hjälp nästa 
gång och det är så lätt att göra skillnad när det gäller! Denna utbildning har du även nytta av i andra 
situationer då det blir allt vanligare med hjärtstartare i samhället.  Ta den korta stunden i sommar och gå 
utbildningen, du kan göra stor skillnad!  

Se information på anslagstavlorna.  

Vid frågor kontakta Anna-Lena Rosén 0704-85 77 53 

 
 



 

STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA 2015-2016 

 

      Stuga  Telefon 

Ordförande  Hans Glawing 532  070 – 584 53 94 

Sekreterare  Maggie Bergehed 105  073 – 152 3292 

Kassör  Inga Appelqvist 233  073 – 984 48 46  

Ledamöter  Nichoulaus  

   Lundbohm  223  073 – 418 12 06 

   Börje Gunnesson 431  070 – 781 47 63 

   Eva-Lena Asplund 542  070 – 378 23 50 

Suppleanter  Robert Henriksson 445  070 – 441 14 16 

   Christina Bertilfelt 440  070 – 371 86 07 

   Bengt-Åke  

Salsgård  279  070 – 796 40 93 

Valberedning  Jenny Rosenkrantz 284  070 – 433 00 18 

   Anders Hallme 520  070 – 739 37 32 

Hemsida  Bosse Andersson 222  070 – 541 90 60 

Tylisten  Charlotta Eklöf 141  073 – 931 38 35 

Solenergi  Tommy  

Samuelsson  455  070 – 956 00 23 

Lekplats  Mia Nerman  250  073 – 332 18 47 

 

MOTIONER OCH NOMINERINGAR 

Motioner skall vara föreningen tillhanda senast 20 maj. Använd gärna hemsidan www.tyludden.se där du 

även kan ta del av inlämnade motioner efter 1 juni. Även nomineringar till styrelsen och andra 

förtroendeuppdrag kan göras på hemsidan. 

 

http://www.tyludden.se/


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY 

1/1 – 21/6 – 2015 

Styrelsen har förutom ett årsmöte genomfört två ordinarie styrelsemöte samt ett digitalt möte. 

Utöver de dagliga rutinerna har styrelsen genomfört följande åtagande under perioden. 

Vattenpåsättning, städdag och iordningsställande av skogs- och grönområdet i gränslandet mellan 200 och 300 området. 

Även en del trädfällning i vårt ytterområde har genomförts. Städdagen avslutades med korvgrillning samt utlottning av 

presentkort till Restaurang SALT. Gemensamt med Tjuvahålans Båtklubb genomfördes Valborgsfirandet med majbål och 

fyrverkeri. Vårt traditionella midsommarfirande med dans kring midsommarstången på eftermiddagen, samt dans för mogen 

ungdom senare på kvällen genomfördes på ett uppskattat sätt. 

Styrelsen har även fått till stånd ett avtal med Tylösands Trivselförening om att mot en årlig sponsring av lekplatsen äger 

Tylösands Trivselförenings medlemmar tillträde till vår lekplats. 

Halmstad den 14 november 2015 

Rune Petersson 

Ordförande under perioden 1/1 – 21/6  2015 

 

EXTRA ÅRSMÖTE 21/7 - 2015 

På extra årsmötet den 21/7 tog en ny styrelse vid. Den nya styrelsen tog tag i dom uppgifter som årsmötet ålagt oss dvs 

konsekvensanalys av en ev. delning föreningen samt de stadgeändringar som skulle bli följden. En grupp tillsattes för att ta 

fram material med anledning av detta. Gruppen skall analysera ekonomiska och praktiska synpunkter för detta. Arbetet är 

påbörjat och information kommer senare. 

Sent på året fick vi besked från HEM som sköter tömning av våra sopcontainrar att de kommer att tömma våra containrar 

med andra större lastbilar. Därför kan inte dessa stå där de står idag. Vi letar förtvivlat efter andra alternativ. Efter den 31/12 

kommer de att stå mellan lekplatsen och den stora parkeringen.  

Det tillsattes även en grupp som går igenom uppsnyggningen av de 2 hygienanläggningarna. Gruppen jobbar vidare och vi 

återkommer med mer info. 

Vi har fått ny beläggning på p-platsen på 500-området vilket minskar dam etc. 

Ny gunga och klätterställning är beställd till lekplatsen på nedre området. 

I övrigt har det varit en del stugor som bytt ägare. Priserna har stigit. Vi hälsar alla ny medlemmar välkomna i vår förening 

och hoppas att ni skall trivas hos oss. 

Styrelsen för Tyluddens Fritidsby genom 

Hans Glawing/Ordförande. 

 



EKONOMI 

 

Balansrapport och resultatrapport för 2015 bifogas.  

Resultatet efter finansiella poster är 346 793 kr. Resultatet är avsevärt bättre än budgeterat till följd av 

något ökade intäkter (bidrag till lekplatsen från Tylösands vägförening) och lägre kostnader på en rad 

poster (framför allt till HEM för el, VA och renhållning, reparation och underhåll både av fastigheter och 

maskiner, inventarier och konsultarvoden). Kostnaderna är även lägre än 2014. Pga. låg aktivitet betr. 

delar av verksamheten under 2015 ser styrelsen ökade behov under 2016 betr. underhåll av fastigheter, 

flytt av sopcontainrar, eventuella konsultkostnader för utredning av delning och stadgeförändringar enligt 

årsmötesbeslut mm.  

Styrelsens ambition är att ta ansvar för föreningen nu och framåt i tiden och vi ser det som värdefullt att 

konsolidera vår ekonomi. Företagsskatten är 22 %, men genom att avsätta 25 % till en periodiseringsfond, 

behåller vi 83 % av vinsten i föreningen. Det ger ökade möjligheter att undvika stora höjningar av 

årsavgiften framåt i tiden. 

Budget för 2016 bifogas. Budgeten beslutades på vårt extra årsmöte 2015-07-19. Medlemsavgiften 

beslutades till 5 800 kr. Ökningen med 200 kr är en följd av den ökade fastighetsskatt, som uttages enligt 

den nya fastighetstaxeringen 2015. 

Budget för 2017 kommer med kallelsen till årsmötet.  

 

ORDNING OCH REDA 

 

För allas trivsel och föreningens bästa finns som alltid en del förhållningsregler att tänka på. Vi är en 

förening där de flesta av oss hämtar lugn och kraft så därför ber vi alla medlemmar att ta del av 

ordningsreglerna som ni finner på hemsidan. 

Viktigt är bland annat att vi tänker på brandsäkerheten och ser till att vi har fungerande brandvarnare 

samt handskas med eld vid grillning och levande ljus på ett säkert sätt. Lämna aldrig glöd eller 

levande ljus utan uppsikt.  

På brandskyddsföreningens hemsida kan du uppdatera dig vad gäller brandsäkerhet. Det finns även 

en gratis webbutbildning som kan vara bra att genomföra. 

http://www.brandskyddsforeningen.se/i-hemmet/brandskydd-i-fritidshus 

 

 

http://www.brandskyddsforeningen.se/i-hemmet/brandskydd-i-fritidshus


SOPHANTERING 

För föreningens kostnader samt ett hållbart samhälle är det även viktigt att vi sorterar vårt avfall. Det är 

inte tillåtet att slänga annat än brännbart hushållsavfall i våra containrar. Det finns separata kärl för 

tidningar, glas samt metall på föreningens område. Vid Kurts kiosk finns container för wellpapp samt 

batteriåtervinning och allt annat kör ni kostnadsfritt till återvinningscentralen Flygstaden. 

Följande gäller på ÅVC Flygstaden; 

Från och med den 2 januari 2016 får alla HEM:s kunder rätt till 15 fria besök per år på våra 
Återvinningscentraler, ÅVC. 

På återvinningscentralerna kommer du in med hjälp av att scanna ditt körkort, men det förutsätter att du 
finns i Hems register. 

Står du inte upptagen som kund (till exempel om din maka/ make står som kontakt på fakturorna eller om 
du bor i flerfamiljshus utanför tätorten) men vill kunna nyttja ÅVC:erna ska du anmäla dig på www.hem.se 

eller på återvinningscentralen. Då kommer du enkelt med i registret och kan med hjälp av körkort eller ett 
lånekort komma in på ÅVC:n under året. 

 
AKTIVITETER 

Traditionellt valborgsfirande sker i Tjuvahålan samt vårt populära midsommarfirande går av stapeln 

som vanligt på Gröningen med musik, dans och lekar klockan 14. Lövning av stången är klockan 10. 

Festen fortsätter med dans på kvällen med start klockan 21. 

Under säsongen kommer det också att bjudas på fotboll, grillkvällar och loppis. Har du en idé till 

aktivitet går det bra att arrangera något kul så går det jättebra. Kolla med Claes (144) så att inte 

Gröningen är uthyrd till privat arrangemang. 

Se våra anslagstavlor för mer information om aktiviteter både i vårt eget område samt andra aktörer. 

 

Bild från hemsidan visar okänd akrobat. 
Tack till Anders Svensson som lagt upp flera nostalgiska bilder från förr.  

http://www.hem.se/


 
 

 

 

 


