
Tylösand den 26 mars 2020 

 
VIKTIG INFORMATION  
 
till alla medlemmar i Tyluddens Fritidsbys Ekonomiska förening. 
 
Styrelsen har beslutat att flytta fram datum för köp och utlämnande av 
fjärrkontroller till de nya bommarna. Detta görs med hänsyn till smittorisker av det 
härjande viruset Covid-19 (Coronavirus). Nytt datum planeras till 1/5 under 
förutsättning att information om folksamlingar inte ändras. 
Förutsatt att köp och utlämnande av fjärrkontroller blir av 1/5 kommer bommarna att 
monteras veckan därpå. 
 
När hygienanläggningarna öppnar på 1:24 är det av största vikt att hålla rent. Vi 
ber alla medlemmar att lämna hygienanläggningen som ni själv önskar finna den! Det 
är ju egentligen en självklarhet… Ta gärna med en trasa och sprayflaska med vatten 
och rengöringsmedel för att hålla snyggt – precis som hemma. 
Nu är det är mer viktigt än tidigare att vi hjälps åt att hålla rent för att förhindra att 
smitta sprids! Kom ihåg att tvål och vatten som du tvättar händerna med kan hjälpa 
dig att inte sprida smita vidare.  
 
På 1:25 (500 området) planeras montering av kodlås på förråd och tvättstuga. 
Koden till låsen kommer att delas ut i samband med köp och utlämnande av 
fjärrkontroller den 1/5. Det blir alltså inga nycklar till dessa lås utan en kod att komma 
ihåg. 
 
Styrelsen vill samtidigt informera om problemet med invasiva växter inom våra 
områden.  
Ann-Louise Johansson, stuga 506, och Maggie Bergehed, stuga 105, har fått i 
uppdrag att göra en inventering var inom våra områden det finns dylika växter.  
Styrelsen kommer därefter att rådfråga expert för att ta bort växterna och bekämpa 
dessa enligt konstens alla regler.  
När inventeringen är gjord får ni medlemmarna ytterligare information om vilka dessa 
invasiva växter är, var de växer och hur de skall bekämpas.  
Det är viktigt att särbehandla invasiva växter för att de inte skall sprida sig. Dessa 
växter får inte slängas som vanligt trädgårdsavfall utan skall behandlas som 
brännbart material.  
 
Jag återkommer med information om detta. 
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