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Varmt tack från ny Ordförande 
En fantastisk sommar lider mot sitt slut och jag kan bara känna tacksamhet efter att få ha 
tillbringat all min lediga tid i Tylösand med familj, vänner och härliga människor i vår sköna 
by.  
 
Juni, juli, augusti har gått fort men har gett mig många fina sommarminnen med grillkvällar 
på klipporna, dagar i Tjuvahålan, öringfiske vid Tylön, fotbollsmatcher på sköna Gröningen, 
löpturer på Prins Bertil, kvällsdopp i Trången, skratta med grannarna, barnens lek, möten 
med alla glada människor och så mycket mer. En speciell sommar som också var unik och 
spännande eftersom det var min första som ordförande. 
 
Jag vill rikta ett stort varmt tack till valberedningen och alla medlemmar för det förtroende och 
stöd ni har visat mig. Det ger mig den energi och motivation som jag kommer behöva framåt 
för att göra mitt bästa för Er medlemmar. 
 
Det är en tacksam uppgift jag tar vid med tanke på det utgångsläge som är så fantastiskt och 

bra på så många sätt, det ska ju bara bli än lite bättre här och var 😊. Dessutom är vi många 

som är engagerade som hjälps åt för att skapa allt det där som gör att allt fungerar och att vi 
trivs så bra tillsammans sommar efter sommar. 
 
Mitt absoluta mål är att ge vår by en positiv och harmonisk anda med en hög trivsel, trygghet 
och bekvämlighet genom utveckling i lagom takt.  
 
Arbetet i styrelsen har påbörjats och vi har hittills haft ett lite kortare styrelsemöte (16/8) där 
vi fokuserade på att hantera pågående ärende för att besvara er medlemmar på de frågor 
som inkommit samt planera inför höstens arbete. Jag får berömma alla styrelsemedlemmar 
för ett högt deltagande och ett stort engagemang, alla deltar med bra och viktiga synpunkter 
som leder till kreativa diskussioner och genomarbetade beslut.  
 
Kommande styrelsemöte 2022 (preliminärt): 
2022-09-17 
2022-11-12 
 
Tack till styrelsen för ert stöd och välkomnande! 
 
 
För att komma i kontakt med oss i styrelsen finns det nu en mailadress som samtliga 
styrelsemedlemmar har åtkomst till. Om du har idéer, synpunkter eller annat du vill förmedla 
till styrelsen ber vi dig att skicka det till styrelsens gemensamma mailadress:  
 
styrelsen@tyludden.se 

Använd alltid denna mailadress om du vill framföra något till styrelsen, på så sätt kan du vara 
säker på att Dina frågor tas upp. E-posten gås igenom regelbundet och dina frågor kommer 
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hanteras och besvaras så snart som möjligt. Eftersom styrelsearbetet sker på fritiden så får 
du räkna med att det kan ta några dagar innan du får svar. Vissa frågeställningar kanske 
måste beredas och kan därför ta längre tid, exempelvis i väntan på nästa styrelsemöte.  
 
 
Jag vill också passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna till Tyluddens fritidsby! 
Under 2022 har hittills 10 stycken stugor bytt ägare.  
 
 
 
Efter en härligt vilsam sommar ser jag nu fram emot en skön men intensiv och arbetsam 
höst. 
 
 
Ha det så fint! 
 
 
 
Bästa hälsningar 
 

 
Fredrik Rosén 
Ordförande Tyluddens Fritidsby 
 

 


