Ett nytt brev från Tyludden ”kolonien”

2018-05-20

Vad har hänt sen sist?
Städdagen avlöpte på bästa sätt. Glada och trevliga städare, ledare och korvgrillare. Vi
fick en hel del gjort fastän vi inte var så många.
Nya skyltar om hastighetsbegränsning inom områdena har satts gupp. Nu gäller ”gåfart”
dvs. inte snabbare än en människa går. Tänk på att det finns mycket barn i området som
cyklar och springer.
Glöm inte att notera den 30/6 då det blir stor show på Gröningen. Mer om detta på
hemsidan.
Dräneringsproblemen vid 200-området är löst som väl är med hjälp av spolning i
vattenledningarna.
Belysningen i hygienanläggningarna fungerar inte tillfredsställande. Justeringsarbete
fortsätter.
Just nu pågår arbetet med att färdigställa allt material som skall vara klart i samband med
årsmötet. Som vanligt kommer det info i era brevlådor och på hemsidan. 9 stycken nya
motioner har kommit att ta ställning till.
Möte med byggnadsnämnden som vi blivit lovade blir tyvärr förskjutet till efter semestern
på grund av tidsbrist både från dom och oss. Vi hade gärna velat haft lite information att
delge er med på årsmötet.
Vi söker fortfarande medlemmar som kan tänka sig att ta över arrangemangsgruppen
efter Ulla-Britt och Allan. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad att ta vid eller
ordna något arrangemang.
Den 25/5 börjar den nya datalagringslagen den s.k. GDPR att gälla. Mer information om
detta får du i samband med årsmöteshandlingarna i din brevlåda.

TILL SIST NÅGRA PÅPEKANDE;
-

Bilparkering inom området är inte tillåten utom på särskilt iordningsställda pplatser.
Laddning av elbilar är heller inte tillåten.
Använd inte Storgatan som genomfartsled från Tjuvahålan till nedre området.
Fäll och lås bommar framförallt lågsäsong då vi haft 2 inbrott den gångna vintern.
Även sommartid skall bommarna vara fällda.
Sist men inte minst, önskar Rune och jag att ni sköter detta med sopsortering
bättre. Det är inte meningen att Rune och jag skall agera sopsorterare åt er som
inte sköter detta!

Det är min ambition att lägga ut information på hemsidan. Kom ihåg att hålla koll på den
emellanåt!
Med detta önskar vi i styrelsen en varm och skön sommar och hoppas att vi ses på
årsmötet.
OBS att lokalen för årsmötet kommer att vara Kongressalen på hotell Tylöhus.
Med vänlig hälsning
Hans
ordförande

