Inkomna motioner att behandlas vid årsstämman den 24 juni 2018

Motion 1
Insänd av Inger Almelund / Jörgen Svensson
Stuga 138
Motionens rubrik: Cykelställ vid serviceanläggningarna
Motionens innehåll: ”Vi föreslår att föreningen ordnar cykelställ vid serviceanläggningarna.
Utrymmet vid stugorna är begränsat och vi anser att föreningen ska bidra med att vi kan utnyttja
cykel som färdmedel. Utrymme finns tillgängligt. Ett cykelställ möjliggör även säker fastgörning, vilket
är viktigt för att minimera stöldrisk.
Vid förra årsstämman hystes farhågor att cyklar kan kvarlämnas efter säsong. Vi anser att anslag kan
ange sista tidpunkt att ha fastlåst cykel är 31 oktober. Efter detta datum överlämnas kvarvarande
cyklar till Polisens hittegodsmottagning.
Kännedom om att 500-området har tillgång till cykelställ och det är viktigt att det är likvärdiga
förhållande i alla områden inom föreningen.”
Styrelsens yttrande; Styrelsen har diskuterat motionen och kommer tillbaka till att det står cyklar
kvar på olika platser inom 1:24 och 1:25 som ingen tar hand om. Det är ”någon” som skall
administrera och lämna överblivna cyklar till Polisens hittegodsmottagning.
I enlighet med tidigare motion inskickad till årsstämman 2017 och tidigare årsstämmobeslut att
cyklar förvaras vid respektive stuga.
Styrelsen föreslår till årsstämman att avslå motionen.

Motion 2
Insänd av Carolina Kassel
Stuga 458
Motionens rubrik; Städavgift
Motionens innehåll; ”Dom flesta föreningar som anordnar städdagar på våren, tar en avgift om man
inte är med och städar. Det tycker jag Tyludden också ska göra. Lite extra pengar in till föreningen. Ex
200-500 kr om man inte är med på städdagen?”
Styrelsens yttrande; Inom föreningen hjälper medlemmarna varandra, vissa kan genomföra
städdagen, andra inte – men det som blir gjort blir gjort med utlottning av presentkort som belöning.
Det innebär för mycket administration för föreningen att skicka räkningar till de som inte varit med
på städdagen.
Styrelsen föreslår till årsstämman att avslå motionen.

Motion 3
Insänd av Dan Ekström, Ulf Sivertsson
Stuga 358, 360
Motionens rubrik; Bommar
Motionens innehåll; ”För många år sen installerades bommar vid två infarter till Tyluddens fritidsby.
Anledningen var förmodligen att förhindra obehöriga fordon att parkera på området, samt att
begränsa trafiken inom området.
Det mesta i fritidsbyn har följt utvecklingen, dock inte infarterna och det nyckelsystem som
fortfarande öppnar och stänger bommarna.
Nuvarande system är gammalmodigt och dessutom stämmer det dåligt med föreningens policy vad
beträffar miljö och säkerhet.
Nackdelar med nuvarande system:
- Bilar står länge på tomgång i väntan, vilket inte är förenligt med en bra miljöpolicy.
- Hämtning av sopor och avfall och tung trafik stannar upp.
- Trafiken kring bommen vid nedre området (Strandens livs) har med åren blivit en plats där många
barn rör sig kring inkörsplatsen.
Bommarna är fortfarande ett väl fungerande system för det ändamål de satts upp för men de bör
uppdateras enligt den teknik som gäller för de flesta platser med liknande infarter/utfarter.
Styrelsen ombeds med hänvisning till bifogad kostnadskalkyl att undersöka möjligheten att förnya
det system vi har för in och utfarter genom att t.ex. införa ett modernt kortsystem för öppnande av
bommar. Vi väntar svar från några befintliga moderna anläggningar som vi tillskrivit.
Motionen kommer därför att kompletteras inom kort med alternativa lösningar, samt kostnader.”
Styrelsens yttrande; Styrelsen har under arbetsåret haft frågan uppe till diskussion om annan lösning
än nycklar för bommarna på båda 1:24 och 1:25. Det finns olika lösningar för detta. Kostnaderna är
olika beroende på vilken lösning man väljer. Styrelsen är tacksam för att få hjälp av motionsställarna.
Insänd motion kan användas som arbetsunderlag.
Styrelsen föreslår till årsstämman att godta motionen.

Motion 4
Insänd av Carolina Kessel
Stuga 458
Motionens rubrik: Belysning!
Motionens innehåll; ”Skulle behövas en gatlampa uppe i ”korsningen” ner till Trången, vid andra
bommen till 400 området. Där är becksvart på kvällarna.”

Styrelsens yttrande: Styrelsen har under arbetsåret inventerat belysning inom området 1:24 och
1:25 och har sedan tidigare i planering att sätta belysning på ovan nämnda plats.
Styrelsen föreslår till årsstämman att godta motionen.

Motion 5
Insänd av Christer Dahlström
Stuga 187
Motionens rubrik: Låsbar bom
Motionens innehåll: ”Hej, Vill ha bom som finns på norra infarten även på södra infarten. Trafiken
har ökat på senare tid, boende på norra åker igenom fast dom inte skall göra det. Storgatan har blivit
en genomfartsled. Det blir för mycket trafik däruppe. De åker in för att lämna två Ica kassar, skall
bara vara för tyngre saker som jordpåsar och större väskor.”
Styrelsens yttrande; Styrelsen har under arbetsåret haft frågan uppe i en översyn av bommar och
trafiksituation inom området 1:24.
Styrelsen föreslår till årsstämman att godta motionen.

Motion 6
Insänd av Rolf Bergström
Stuga 149
Motionens rubrik: Dispens för arbete 15/6 – 15/8 inom stugområdet
Motionens innehåll: ”Stugägare som får detta bör inte få sätta igång förrän 10.00. Till 17.00.
Allt för alla trivsel.”
Styrelsens yttrande: Det finns inga dispenser beviljade för medlemmar att frångå föreningens
ordningsregler.
Styrelsen föreslår till årsstämman att avslå motionen.

Motion 7
Insänd av Jonas Andersson
Stuga 175
Motionens rubrik: Vattenavstängning
Motionens innehåll: ”Som ett tillfälligt alternativ till vintervatten har vi en mer flexibel tid då vattnet
stängs av ange ett tidigaste datum och sedan kör man vecka för vecka vartefter väderprognosen
kommer.

Detta kan vara ett led i att kunna nyttja stugorna större del av året.
Jag ställer givetvis upp som ”dräng” i ett sådant projekt!”
Styrelsens yttrande: Idag finns redan en stor flexibilitet för på- och avsättning av vatten på 1:24
utefter väderlek. Hanteringen med på- och avsättning av vatten på kräver en hel del förberedelser
som tar tid. Föreningen har en ansvarig person från Funktionsgruppen för kommunikation med
medlemmar och samordning med ett antal personer som hjälper till när på- och avsättning av vatten
sker.
Styrelsen föreslår till årsstämman att avslå motionen.

Motion 8
Insänd av Hans Fredell
Stuga 185
Motionens rubrik: Vattenavstängning
Motionens innehåll: ”Vore det inte bättre att stänga 14 dagar tidigare då det ofta är risk att nåt
fryser sönder, som det gjort de senaste åren. Då är man på den säkra sidan.”
Styrelsens yttrande: Hanteringen med på- och avsättning av vatten på 1:24 kräver en hel del
förberedelser. Föreningen har en ansvarig person för kommunikation med medlemmar och
samordning med ett antal personer som hjälper till.
Styrelsen föreslår till årsstämman att avslå motionen.

Motion 9
Insänd av Rolf Bergström
Stuga 149
Motionens rubrik: Bilparkering
Motionens innehåll: ”Växande problem i det nedre stugområdet är bilparkering inne på vårat
område.
Ställer sina bilar mellan staket o stugan. Eller ställer sina bilar bredvid sin stuga. O nu pratar jag inte
om midsommar. Framförallt gäller detta under juli månad när det är högsäsong med underbart
väder. Skall vi respektera detta? (Åtgärd är att föreningen i framtiden har rätt att bötfälla dessa
bilägare?)”
Styrelsens yttrande: I föreningens ordningsregler står att parkering är förbjuden inom området.
Styrelsen tycker inte att bötfälla föreningens medlemmar är en lösning. Medlemmarna uppmanas att
respektera ordningsreglerna och att prata med varandra om dem!
Styrelsen föreslår till årsstämman att avslå motionen.

