En rapport från ett höstlikt Tylösand.
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Lugnet har lagt sig över stugbyn och vi har satt igång en hel del arbeten. Först vill jag meddela
att en del av er har varit oroliga för hur räddningstjänst skall ta sig in på vårt område nu när vi
satt upp bommen nere i Paradiset. Räddningstjänst har speciella nycklar som gör att dom
snabbt kan ta sig igenom.
Med anledning bl.a. av ovanstående har vi bett om en offert på en likadan bom vid Tjuvahålan.
Samtidigt har vi bett on offert på ytterligare en bom vid parkeringsplatsen på 500-området.
Astrid som skött kedjebevakningen vid denna p-plats i många år har nu dessvärre sålt sin stuga
och ingen annan stugägare är beredd att ta vid hennes uppgift. På varma sommardagar är det
många utifrån som försöker åka in på denna parkering.
Förutom detta så kommer vi att färdigställa en av gångarna på 100-området med ny beläggning
etc. för att ni skall kunna se hur det skall se ut med grusning av gångar. Detta arbete kommer
att starta rätt så omgående.
Efter sommarens diskussion om städning av våra hygienanläggningar så har vi haft ett företag
OCAB att göra en bedömning om ev. mögelangrepp på väggar och golv. Jag har fått en första
rapport och meningen är att vi utifrån denna skall göra en plan för sanering etc.
Båda hygienanläggningarna har med en oerhörd hjälp av Mikael Bengtsson stuga 168 och Beje
Karlsson stuga 545 målats utvändigt och samtliga hängrännor och stuprör blir bytta. Stort tack
till er för detta jobb.
Vi har problem med oljud från våra iglos när vi kastar glas. Vi har bett er bl.a. att inte kasta glas
mellan 20,00 och 08,00. Detta har tydligen inte hjälpt så av den anledningen sätter vi nu upp ett
bullerplank och klär in iglos med ljuddämpande material. Experter på ljuddämpning har varit
inblandade i projektet så vi förutsätter att det kommer att hjälpa.
Dessvärre har vi fått ett problem med vår gatubelysning. Själva lampan tillverkas inte längre.
Gamla lamporna var på 150W och nya moderna lampor är på 50W och mindre. Problemet är
att dom gamla lamphusen troligtvis inte passar till dom nya lamporna. Vi måste därför skaffa
mer fakta kring detta och göra upp en plan hur vi skall åtgärda byte till det nya. Återkommer om
detta.
Uppe på 500-området är det relativt lugnt. Vi har anlitat ett företag som hjälpt oss att rensa hela
parkeringen och platserna för cykelställen från ogräs. Vi kommer att anlita detta företag för att
ansa våra häckar längs Tjuvahålsvägen.
En olycka hände en lördagskväll i somras när en del av ett träd på kommunmark blåste ner och
hamnade på en stuga, Som väl var blev det inga större materiella skador på huset. Det fina var
att kommunen rensade bort det fallna trädet omgående på kvällen. Jag har vid ett flertal
tillfällen sökt ansvarig på kommunen och bett om ett möte för att diskutera nertagning av andra
träd så inte en olycka händer igen. Tyvärr har jag ännu inte fått kontakt med denna person. Lite
besviken på servicen från kommunen i detta ärende.
Förutom ovanstående så arbetar styrelsen vidare med fastighetsskatten, nya stadgar, 1010:- till
ÅVC samt inköp av ny tvättpelare till nedre hygienanläggningen.
Det var allt för denna gång. Då önskar jag er alla en skön höst med alla nya färger i röda
nyanser.
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