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Så har vi då avnjutit ytterligare en sommar i våra kära stugor. Vädret har varit enormt bra 

denna sommar med höga temperaturer i både luft och vatten. Stugbyn håller nu så 

sakteliga att lägga sig i vintervila och många reparationer och ombyggnader börjar ta fart. 

Styrelsen har arbetat en hel del med olika frågor där framförallt årsmötet tagit lite tid att 

utforma. Det var en del speciella frågor som kom upp och vi kommer nu under hösten att 

sammanställa dom frågor som kom i samband med hur föreningens mark används. Vi 

återkommer om detta. 

4 st. styrelseledamöter lämnade sina uppdrag. Robert Henriksson, Bengt-Åke Salsgård, 

Nico Lundbom och Kjell Pierre. Vi tackar alla 4 för ett utmärkt jobb under sin 

styrelseperiod. Nya ledamöter har blivit Benny Dahlqvist, Tina Borgman, Annica Enström 

samt Birgitta Almen. Ni är naturligtvis välkomna i gänget och vi skall nog se till att ni blir 

varma i kläderna. 

Några saker har hänt under sommaren som orsakat en del frågor. 

GLASIGLOS. När ni slänger glas i dessa så lova mig att ni inte gör det mitt i natten och att 

ni försöker lägga i glasen så att det väsnas så lite som möjligt. Följs inte detta så får vi 

vidta andra åtgärder. 

NUMMER PÅ STUGORNA. Vi skulle önska att alla satte upp sitt stugnummer synligt på 

fasaden vilket gör det lättare att hitta fram till rätt stuga. 

VATTENFÖRBRUKNING. Det är av yttersta vikt att ni ser till att alla kranar är stängda i er 

stuga då ni åker hem efter sommaren. Det händer allt för ofta att någon eller några 

glömmer detta och den skara som sköter vattenpåsättningen till våren får en massa extra 

jobb. Vi har fått fram statistik på förbrukningen från Laholms vatten som visar att ansenliga 

liter har runnit ut. Sköts inte detta kommer vi att fakturera dom som missat att stänga av. 

VAD SER VI DÅ FRAMFÖR OSS? Jag tror att vi kommer att behöva se över våra 

hygienanläggningar. Anläggningarna är c:a 40 år gamla och behöver säkert en gedigen 

uppsnyggning. Till detta har vi engagerat ett konsultföretag som  hjälper oss att utforma en 

åtgärdsplan. Vi hade som ni kanske minns en enkät i vita byn om hur ni såg på 

användandet av anläggningarna. Kontentan var att det önskades fler duschar och färre 

toaletter. Ambitionen är att tillgodose dessa önskemål. I samband med detta kommer vi 

naturligtvis att se över avloppen från anläggningarna. Idag är det lite för ofta stopp vilket 

medför manuell rensning. Arbetet med allt detta kommer säkert att kosta en slant och 

säkert på gå under några år. 

HJÄLPA TILL. Återigen vill jag be er att hjälpas åt med arbete som behöver göras i vårt 

område. Vi har ingen vaktmästare eller gårdskarl anställd vilket gör att alla, gammal som 

ung, måste ställa upp. Ett problem som måste skötas bättre är sophanteringen. Har ni 

gods som inte kan slänga i dom normala kärlen så är det din personliga uppgift att köra 

det till ÅVC. Du betalar dessutom dryga tusenlappen varje år till HEM för att ha fritt inträde 

till ÅVC. Vi har ingen anställd som sköter detta åt dig. 

Ja det var lite ris och ros för denna gång och vi i styrelsen önskar er alla en skön höst och 

vinter så hörs vi igen. 

Styrelsen genom 

Hans Glawing 

ordförande 


