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En varm hösthälsning till era alla!
Så börjar då naturen att återhämta sig efter denna extremt varma
sommar. Det är fantastiskt vad naturen kan spara på krafterna och
återkomma. Hösten är i antågande med sina vackra färger innan naturen
går i vila till vintern. Styrelsen har inte gått i vila, vi jobbar på med olika
projekt som vi hoppas få klara innan snön kommer.
Informationen om fastighetsskatten kom som en kalldusch för oss!
En höjning på 87% resp. 100% var betydligt mer än vad vi förväntade
oss. Detta får till följd att vi måste ta ut en extra avgift från
medlemmarna för att klara detta. Utförlig information om detta har Inga,
vår kassör, lagt ut på hemsidan. Styrelsen kommer naturligtvis att
överklaga detta. Vår kunskap om detta är att det tyvärr inte brukar leda
till någon förändring. Men vi gör ändå en överklagan…
Jag vill meddela att vattnet är planerat att stängas av söndagen den
18/11. Skulle det bli köldgrader tidigare kan det tänkas att vi måste
stänga av vattnet innan 18/11. I så fall kommer meddelande om detta.
En del av er har frågat om resultatet på enkäten som styrelsen gjorde
angående antal besök på ÅVC. Jag håller resultatet inom styrelsen tills
vidare för att användas i våra förhandlingar med HEM om avgiften till
ÅVC.
Det tidigare planerade mötet på byggnadskontoret har blivit uppskjutet
och ännu inte blivit av. Jag har skrivit ett påminnelsemail till
byggnadskontoret. Svaret från byggnadskontoret är att de är överhopade
med jobb så tiden har inte räckt till för dom. Vi avvaktar fortfarande en ny
tid för vårt möte.
Under hösten kommer vi, som beslutats på årsstämman, att fixa
ledstången i backen ner till Tjuvahålan. Föreningen har tacksamt fått hjälp
av Beje Karlsson att renspola många av våra vatten- och avloppsledningar. Övriga projekt som är på gång inom föreningen är:
Bouleplanens placering, en modern bom vid Paradiset samt ev. en
”vägsugga” på Storgatan för att förhindra genomfartstrafik.
Slutligen en uppmaning till er som under vintern kommer att bygga om er
stuga. BETÄNK att all mark utanför stugan och dess staket är föreningens
mark och ägs alltså av alla medlemmar.
Det är inte tillåtet att annektera denna mark som sin egen och därmed
hindra andra medlemmar tillträde till denna mark. Mer information
kommer efter möte med byggnadskontoret.
Sist men inte minst, vill styrelsen önska alla en fin höst med en längtan till
stugan i Tylösand.
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