Brev från vår ordförande

2019-03-18

Hej alla stugägare.
Så helt plötsligt när jag satte mig ner för att skriva detta, började solen skina
efter en regnig natt.
Vad finns då att meddela?
Det mesta är fortfarande lugnt i vår by. Tyvärr har några haft inbrott i sina
stugor även i år. För att minimera möjligheterna till inbrott är det viktigt att
bommarna vid våra infarter är låsta vintertid. Detta kan åtminstone hindra
borttransportering av stöldgods i en större omfattning.
Under vintern har vi i styrelsen haft några möten och diskuterat framtiden. Det
viktigaste har Inga, Nicko och Robert gjort vad beträffar fastighetsskatten. Vi
fick en sänkning av skatten på område 1:24. Nu har trion författat ytterligare
en välunderbyggd skrivelse, för att framförallt få en förklaring till de kraftiga
höjningar som vi har drabbats av. Vi väntar nu med spänning på ett svar.
Vi har försökt att hitta en lösning på placeringen av bouleplanen. Kan bara
meddela att vi hittills inte lyckats med att hitta detta.
Till dig som bygger om stugan framöver, ber vi i styrelsen, att du betänker
vem som äger marken runt din stuga. Se mitt ordf. brev okt 2018.
Mötet med Byggnadsnämnden har fortfarande inte blivit av. Hoppas det blir i
vår. Misstänker att de gjort viss besiktning på 1:24, eftersom vissa stugor fått
rivningsbeslut på uterumstak.
Vi har ett stort problem med våra iglos för glasåtervinning. Det väsnas väldigt
mycket när man slänger glas i dem. Vi undersöker om att sätta upp en
bullervägg för att begränsa ljudet, samt att sätta upp en skylt med förbud att
slänga glas mellan kl. 20.00 - 08.00. Snälla, respektera detta!
Pengarna som vi betalar till HEM för besök på Återvinningscentralen, kommer
vi nu att angripa politikerna i Halmstad för. Detta för att få dem att inse det
orimliga i att vi stugägare, skulle behöva åka till ÅVC 15 gånger / år. Min lilla
undersökning i höstas visade att vi i snitt var på ÅVC 1,2 ggr / år.
Så en mycket positiv nyhet som avslutning. Även i år får vi besök av UNICUM
med bl.a. vår duktiga kassör Inga i dess ensemble. Boka 29 juni för då
kommer de med nyskrivet material till vårt Gröningen.
Det var allt för denna gång. Nu är ni alla välkomna till bys för en fin vår och
sommar. Nu är det snart vattenpåsläpp, nämligen den 30/3.
Väl mött
Hans Glawing / ordförande Tyluddens Fritidsby
P.S. Fick precis veta att någon slängt en dammsugare i containern för
hushållsavfall på 500-området. Jag vet inte om uttrycket ”siste idioten är ännu
inte född ” är tillämpligt i detta fall? D.S.

