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Ordföranden har ordet
Hej du glade stugägare,
En hälsning från ett Tylösand i höstskrud.
En rapport om vad som hänt och kommer att hända.
Våra hygienanläggningar på 1:24 är nu uppsnyggade utvändigt med målning och nya
hängrännor och stuprör. Ett jättestort TACK till Mikael och Beje som ställt upp och
fixat allt detta. Tyvärr fick vi en del påpekanden i somras att det luktade mögel i våra
duschutrymmen. Av den anledningen har vi haft en firma OCAB hos oss som gjort
analyser av ev. mögelangrepp. Dom har lämnat en utförlig rapport åt oss. Vi får nu
utifrån denna rapport ta in specialofferter på hur vi skall bli av med ev. mögel i
utrymmena. Ambitionen var att få detta gjort i år men det är lite komplicerat uppdrag
så vi får skjuta på detta till nästa år.
I skivande stund har jag inte fått besked från byggnadskontoret hur man ser på detta
med luftvärmepumpar på våra stugor. Mitt tips är att vi inte kommer tillåta
luftvärmepumpar dels på grund av oljud från dom. Sen är jag mycket tveksam till
ekonomin med dessa i våra stugor. Att använda dom för kylning lär vara dyrt och
värme får vi förhoppningsvis från solen under sommarmånaderna.
Vi har nu beställt 2st likadana bommar som vi satte upp nere vid Paradiset. Den ena
av dom nya bommarna kommer vi att sätta upp vid infarten från Tjuvahålan och den
andra vid parkeringsplatsen på 500-området. Sommartid har vi haft vår Astrid som
stått och bevakad p-platsen med en kedja. Astrid har nu sålt sin stuga och kommer
följaktligen inte att stå där och förhindra ”tjuvparkering” från badgäster varma dagar.
Fjärrkontroller till dessa bommar kommer att delas ut under påsk nästa år. Därefter
sätter vi upp bommarna.
Nya lås kommer även att sättas i dörrarna till förråd och tvättstuga på 500-området.
Nya nycklar kommer att delas ut i samband med nästa påsk.
Uppsnyggning av staketet runt våra containers kommer att ske med blomlådor och
klängväxter. Mer om detta senare.
Ett bullerplank kommer också att sättas upp vid våra glasigloos. Mer om detta
senare.
Vi kommer även att göra ett prov på en av våra gångar uppe på 100-området för att
visa hur vi tycker att det skall se ut och framförallt vilket material som skall användas.
Arbetet med avgiften till HEM ang. avgiften för besök fortsätter. Bengt-Åke med
benäget bistånd av juridisk expertis har inte gett upp utan jobbar på med nya
angreppspunkter gentemot HEM.
Det var allt för denna gång. Hösten fortsätter och övertas senare av vintern Därefter
kommer VÅREN och då värmer solen igen. Till dess önskar jag och styrelsen en
skön höst.
Med vänlig hälsning
Hans Glawing
ordförande

