
     15 augusti 2019 

Hej, 

Så har då det mesta av sommaren passerat. I år blev det mer en normal 

svensk sommar. Många av er besökte sin stuga och njöt till fullo av 

vistelsen i Tylösand hoppas jag. 

Som dom flesta av er förstår så innebär detta ett stort utnyttjande av 

våra gemensamma anläggningar. Om vi gör ett litet räkneexempel. Om 

det finns två personer i varje stuga (300st) så blir det c:a 600 vuxna. Om 

vi antar att stugorna är belagda till 80% så innebär det att c:a 480 

personer är i stugorna samtidigt. En varm sommardag efter 

strandvistelse, så vill dessa stugägare tvätta av sig efter stranden. Om vi 

utgår ifrån att det ör lika många män och kvinnor, och vi har två 

omklädnadsrum för män och två gör kvinnor så innebär det att c:a 120 

personer besöker någon av dessa utrymmen en varm sommardag. Detta 

är teoretiska siffror. Här har inte tagit hänsyn till er som har dusch i 

stugan och heller inte till att jag inte tagit hänsyn till några barn. Det är 

klart att det påverkar renligheten i våra utrymmen. Dom flesta av oss 

hjälper till och städar upp efter sig, men tyvärr inte alla. Lämna gärna 

duschutrymmet som du vill att det skall se ut nästa gång du kommer dit. 

Vad har vi då för planer under hösten och våren: 

Genomföra mögelmätning i duschutrymmen och ev. sanering. 

Fortsätta arbetet med dom höjda taxeringsvärdena 

Fortsätta arbetet med nya stadgar. 

Samtliga våra hygienanläggningar har fått en välbehövlig uppfräschning 

tack vare hjälp av en stugägare (STORT TACK). Arbetet kommer att 

slutföras under hösten med utbyte av hängrännor. 

Nya bommen vid Paradiset har mottagits positivt och förhoppningsvis 

kommer det att minska biltrafiken genom området, annars blir det fler 

vägbulor. 

Planer finns att sätta upp en likadan bom på 500-områdets 

parkeringsplats. Många badgäster försöker tjuvparkera där. Astrid har 

försökt förhindra detta under åren med en kedja. STORT TACK Astrid för 

detta arbete. 

En ny tvättmaskin och torktumlare kommer att köpas in till nedre 

tvättutrymmet. 

Bifogar med detta brev även information varför det är förbjudet att ladda 

elbilar inom området. 



Till sist en ständigt återkommande uppmaning. Hjälp oss att sköta 

sophanteringen bättre. Gröna påsar för matavfall, sortera så gott det går i 

våra kärl (inget glas mellan 20.00 och 08.00) samt att du själv åker till 

ÅVC med övrigt avfall. Det är inte meningen att ”någon annan” skall göra 

detta åt dig. 

TILL SIST. Om du lämnar stugan nu och inte kommer tillbaka förrän till 

våren TÄNK på att stänga huvudvattenkranen, så vi inte får problem när 

vi skall sätta på vattnet till våren 2020. 

Med många positiva händelser och en del negativa tackar vi varandra för 

en fin sommar 2019. 

Styrelsen genom  

Hans 

ordförande 


