Till alla medlemmar, Tångesunds Samfällighet

Nytt från styrelsens oktobermöte
Hej, vi har haft ett styrelsemöte den 14e oktober. Här är lite kort info;
•

Arbetet med infarten

Som många säkert sett är nu alla buskar borta och nya träd planterade. Det har blivit väldigt
fint och vi hoppas att det kommer att skapas en ”allékänsla” vid entren så småningom när
allt vuxit till sig. Tyvärr var det för kallt i jorden för att så gräsmatta varför detta måste anstå
till senare delen av april. I samband med arbetet med infarten rensade vi också upp vid
några brunnar vid infarten. De vattenansamlingar som bildades vid kraftiga regn tycks nu
vara åtgärdade.
•

Lekplatsen

Vi kommer att så igen gräsmattan där buskarna har stått och vi sätter upp ett staket mot
vägen. Men lekplatsen behöver rustas upp och vi kommer att ta in offerter på detta till
våren. Ni är alla välkomna med synpunkter på hur lekplatsen skall utformas. Några har redan
mailat om detta men fler förslag välkomnas. Dessa kommer i nästa steg att ligga till grund för
vår offertförfrågan. Maila era synpunkter till styrelsen@mollosund-tangesund.se
•

Trädgallring

Styrelsen gjorde en ”trädgallringsrunda” efter sitt oktobermöte. Vi konstaterar att vi behöver
ta ett ”krafttag” när det gäller att hålla efter träd o buskar så att inte samfälld mark växer
igen. Trädgallringen har engagerat många och vi har fått många synpunkter på vad som skall
tas bort. Tyvärr ryms bara en mindre del av alla önskemål i vår nuvarande budget och vi
diskuterade möjligheterna av att ta in någon extern konsult som ev. kan hjälpa oss med en
långsiktig plan.
Men vi gjorde en prioritering på att ta bort några stora träd, att försöka rensa upp i
talldungen mitt emot Vattentornet så den blir enbart en talldunge och att rensa upp i
slänterna ned mot vår hamn. De träd som styrelsen har prioriterat är märkta med
senapsgula färgduttar.
Men detta kommer inte att räcka och nästa steg får bli att försöka kraftsamla vid vår städdag
i maj för att röja upp kring vattnet högst uppe på Tångehöjdsvägen och på några andra
ställen. Om du har önskemål om trädgallring som INTE omfattas av årets gallringsplan så har
du möjlighet att själv ta initiativ till detta men vi har några tumregler:
- Träd på egen mark beslutar man själv om så länge de inte går in på/stör samfälld mark, t ex
vägar etc och/eller grannens mark
- Träd på samfälld mark beslutar styrelsen om.

•

Magasinet

Styrelsen tog beslut om nya regler för bokning av magasinets boendedel (2a våningen):
1. Bokning av magasinet kan enbart göras för ett år i taget. Bokning för 2018 kan tidigast göras från
den 1 januari. Bokningar gjorda före den 1 januari 2018 är ogiltliga.
2. Max fyra dygn i följd per bokning kan bokas under perioden juni till augusti. (dock finns ingen
begränsning om hur många bokningar som kan göras).
3. Betalning sker vid bokningstillfället. Bokningen är giltig först efter betalning.
Vi är medvetna om att ovanstående kan ”ställa till det” för några som redan bokat in sig 2018 varför
undantag kan beviljas. Maila isåfall till styrelsen om du har en sådan begäran.
Vi har också diskuterat bokningsregler för Magasinets BV. Återkommer om detta

Avseende bastun kommer en ny kod i januari. Man måste betala in årsavgiften för bastun för
att få den nya koden.
•

Ordningsregler

Vi efterfrågade synpunkter på nuvarande ordningsregler och några medlemmar har mailat
om detta. Bla. kommer vi att förtydliga ”hundförbudet” på badplatserna till att omfatta juniaugusti (enligt styrelsebeslut 2016). Vi kommer också att förtydliga att alla medlemmar har
ansvar för att påminna varandra om ordningsreglerna som goda grannar.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

