NYHETSBREV MAJ 2010
Tångesunds Samfällighetsförening

Städdag;
Tack till alla er som deltog i städningen. Vi fyllde 2 containrar
med trädgårdsavfall och lite annat.

Fakturor på väg ut;
Samfällighetsavgift för året på 3.500:- kommer att skickas ut i
maj med förfallodatum 30 juni.

Hamnmagasin VA/Avlopp;
Som ni tidigare fått meddelande om så har pumpen till avloppet i
hamnmagasinet frusit sönder. Hantverkare har varit och inspekterat och
vi hoppas att vi provisoriskt får lagat pumpen till sista veckan i maj. Det
större arbetet med att byta ut pumpen är planerat att ske till hösten.

Bastu medlemskap för 2010;
Påminnelse för dig som ännu inte betalt.
Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2010 för Dig som önskar
bada bastu. Det kostar 200:-/år och pengarna sätts in på bankgiro
240-0190 Swedbank.
Märk inbetalningen med Ditt namn och att det gäller bastuavgiften. Du
kommer sedan att få en separat kod och nyckel (om Du inte redan är
medlem).

Målning;
Målning av hamnmagasin samt 2 pumphus är nu klar och resultatet
(tycker vi i styrelsen) blev mycket bra.

Årsstämman;
Årsstämman är planerad till 3 juli kl. 11.00 – 13.00. Separat
kallelse kommer snart.

Vår mark;
En stor del av vår allmänna naturmark (åt vattnet - norrut) har
utsatts för ”skövling” och slänten (söder om nerfarten till
bryggdäcket) där har kemisk bekämpningsmedel använts.
Styrelsen håller på att utreda dessa händelser. Efter stora
påtryckningar från medlemmar så överväger styrelsen att
polisanmäla dessa händelser.
På förekommen anledning vill vi återigen förtydliga om att det är
absolut förbjudet att såga ner träd och buskar o dylikt på
samfällig mark. Önskar Du ta bort något så kontakta styrelsen
för diskussion innan.
Vi har planerat in en större markröjning i maj/juni.
Uppställning;
Parkering eller uppställning av båtar, båttrailers, husbilar,
husvagnar eller andra släpfordon på parkeringsplatser eller
annan gemensam mark endast får ske tillfälligt under högst ett
dygn.

Hemsidan gå in på;
www.mollosund-tangesund.se
användarnamn; din emailadress (det finns ett användarkonto per fastighet)
lösenord; tången

Har du frågor maila till styrelsen;
styrelsen@mollosund-tangesund.se
Styrelsen
Tångesunds Samfällighetsförening
genom Eva-Lena Hallén

