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Styrelsens svar på frågor som uppkommit efter årsstämman. 
 

Med anledning av vårt årsmöte så kom det en hel del frågor och synpunkter. Vi 

uppskattar detta, det är roligt med det engagemang som finns i föreningen. Här 

kommer styrelsens kommentarer till några av frågorna. Vi namnger ingen utan var 

och en får känna igen sin fråga. Hade vi haft ett fysiskt möte så hade alla närvarande 

fått information direkt. 

Vi tackar också för all positiv respons från våra medlemmar! 

När det gäller ”Punkt 14 Riktlinjer för föreningens mark”, så har det kommit flera 

synpunkter som styrelsen måste sammanfatta Denna sammanfattning kommer att ta 

lite tid och kommer att presenteras senare. 

 

Frågor om bygghöjd på 1.24:  

Styrelsen har tidigare varit i kontakt med byggnadskontoret om denna fråga. 

Beskedet från kontoret är att man inte har någon ambition att gå in och ändra 

detaljplanen. En ändring av detaljplanen skulle kosta föreningen drygt 100.000 kr. 

Frågan har behandlats av ett tidigare årsmöte och då blev beslutet att inte gå vidare. 

Om önskemålet kvarstår ber vi er inkomma med en motion till årsmötet 2022. 

 

Synpunkter beträffande renovering av hygienanläggningarna:  

Renovering är prioriterad. Anläggningarna byggdes 1984 och fuktskador har 

konstaterats. Vi gjorde i våras en enkät om stugjägarnas synpunkter, som bl.a. 

visade på önskemål om fler duschar och färre toaletter. Enkätsvaren tar vi med oss i 

arbetet med hygienanläggningarna. Vi arbetar nu med att finna en projektansvarig. 

Mejla till Hans Glawing om du är intresserad av att delta i projektet! Vi räknar med att 

bedriva planeringen av projektet i transparens med föreningens medlemmar och 

tillvarata ytterligare förslag och synpunkter efterhand. 

 

Frågor beträffande Wi-Fi:   

Vi har haft ett antal företag som vill se över uppkopplingen. Problemet har varit att 

kostnaden per stuga skulle bli över 10.000 kr och att företagen vill ha 100% 

anslutning. Detta i kombination med att allt fler har egna lösningar på tillgången till 

mobilt bredband gör att styrelsen inte har för avsikt att arbeta vidare med frågan. 

 

Fråga angående att mantalsskriva sig i stugan:  

Enligt stadgarna är det inte tillåtet. Det är sannolikt att inte heller kommunen tillåter  

mantalsskrivning, eftersom kravet på kommunal service i området då ökar. 

 

Förslag på att hyra in gräsklippning:  

Vi får nog vara helt nöjda så länge Runes gräsklippningsgrupp fungerar. Att hyra in 

all gräsklippning och annan service som vi får utförd av ideellt arbete skulle bli 

kostsamt. På sikt kanske det ändå blir nödvändigt, ifall intresset för  

deltagande i föreningens arbete minskar. 

 



Förslag angående att sälja av del av vår mark till villabebyggelse:  

Vi har ingen överbliven mark att sälja. 

 

Synpunkter beträffande farthinder:   

Farthinder är tyvärr av nöden tvunget. Hastigheten på både cyklar och bilar är många 

gånger för hög. Enligt en motion till årsmötet så kommer farthinder även sättas upp i 

backen från Storgatan ner till nedre hygien. 

 

Huggormar:  

Är i en del fall synliga i vårt område. Dessa är fridlysta, så föreningen kan inte göra 

någon aktiv insats för att utrota dessa. 

 

Synpunkter angående sophantering:   

Brännbara sopor i våra containers för brännbart avfall är vad som gäller.  

 

Synpunkt angående könsfördelningen i styrelsen:  

Vi kvinnor i styrelsen tycker att det är lite märkligt att denna synpunkt aldrig kommit 

upp under alla de år styrelsen varit mansdominerad. ☺ 

 

Med vänliga hälsningar  

Styrelsen för Tyluddens Fritidsby  

genom 

 Hans Gawling 


