NYHETSBREV OKTOBER 2009
Tångesunds Samfällighetsförening
Gräsklippning/röjning i området;
Styrelsen har bytt entreprenör ang. skötsel av vår mark. En större
markröjning har skett under sensommaren/hösten vilket har upplevts
mycket positivt från medlemmarna. Styrelsen kommer att eftersträva
fortsatt bättre standard än tidigare.

P-Plats;
P-platsen vid Tångebergsvägen har nu blivit färdigställd med
grusbeläggning.

Lekplatsen;
Någon som vill engagera sig i lekplatsens utformning? Styrelsen
efterlyser medlemmar som vill vara med och planera hur lekplatsen skall
se ut. Något förslag har redan inkommit men ingen som anmält intresse
av att leda planeringen. Styrelsen ser gärna att någon utanför vår grupp
tar ledarskapet. Hör av er till Janne Stenberg janstenberg@hotmail.com
eller Eva-Lena Hallén evalena.hallen@yahoo.se.

Uthyrning av hamnmagasin;
Dusch-kabin skall installeras inom närmsta månaden i hamnmagasinet
för att möjliggöra uthyrning (höja standarden) av magasinet.

Målning av hamnmagasin-pumphus;
Offerter tas in angående målning av hamnmagasinet och pumhus. P.g.a.
årstiden så kommer målning att ske till våren.

Skadegörelse inom området;
Det har förekommit skadegörelse inom området i form av sönderskurna
hummertinor (nere vid sjöbodarna i Tången), avklippt hundkoppel,
sönderskurna foppa-tofflor etc. Polisanmälan har skett. Styrelsen vill nu
uppmana alla att vara uppmärksamma och gärna hålla utkik inom sitt
närområde (grannsamverkan).
Informera styrelsen om ni iakttar oegentligheter samt vi uppmanar till att
ev. händelser polisanmäls.
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Regler för byggnation;
Målsättningen är att byggnation i första hand skall ske på fastighetens
egen ägda mark.
Några principer som gäller om ingen lösning finns att bygga på egen ägd
mark;
 Att eventuell nybyggnation skall stå i nära relation till
huvudbyggnaden.
 Om att beslut fattas i varje enskilt fall då det ofta finns externa
faktorer som påverkar.
 Styrelsen har fullständig fullmakt enligt stadgarna att fatta beslut
om användandet av samfälld mark.

Extra stämma;
Har beslutats till 9 januari kl. 11.00. Ytterligare information kommer
närmre mötet.

Bokning av Hamnmagasinet;
För att kunna boka hamnmagasinet (samlingslokalen eller magasinet
vån. 2) via programmet ”Boka och Planera” måste man ha ett
användarnamn och lösenord. Maila till Margareta Flink, mf@janflink.se
från den mailadress som du vill ha som användarnamn, så skickas ditt
lösenord till denna adress.

Adressen till vår hemsida är:
www.mollosund-tangesund.se
För att logga in på hemsidan och ta del av protokoll samt adresslistor
måste man ha ett användarnamn och lösenord. Ditt användarnamn är
din mailadress. Vi skapar ett användarkonto per fastighet. För att få ett
lösenord maila till Margareta Flink, mf@janflink.se från den mailadress
som du väljer som användarnamn.

Har du frågor maila till styrelsen;
styrelsen@mollosund-tangesund.se

Styrelsen
Tångesunds Samfällighetsförening
2009-10-19

