Medlemsinfo oktober

Hej - här är lite info från styrelsen

Som många säkert noterat har IP Only (äntligen) börjat med att gräva för fiber på Tången.
Dom har lovat att göra det snabbt och rappt, grävarbetena skall skottas igen så snart kablar
är på plats och vi hoppas att omaket blir minimalt för oss alla. Vi har dock inte fått någon
preciserad tidsplan från IP Only om när fiber är installerat hos alla som har beställt. Har ni
frågor eller synpunkter på grävarbetena så kan ni ringa till Daniel på telefon 076-835 40 64.
Han är chef för installationerna.
En medlem har anmält att de har fått en nattlig oönskad påhälsning på sin veranda av någon
okänd person. Inget blev stulet men händelsen upplevdes förstås som mycket olustig och är
polisnmäld. Dessbättre tycks ju Tången ha haft få liknande episoder men det skadar ju inte
att vara på sin vakt. Kanske kan en tänd ytterbelysning och/eller en lampa inomhus som
lyser, vara avskräckande. Det skapar ju också ljus och en trevligare atmosfär för oss alla som
bor där på vinterhalvåret. Det är bra om, mot förmoden, det skulle inträffa fler händelser att
ni skickar ett mail till styrelsen. På så sätt kan vi få en bild av om det är någon samfälld aktion
eller enbart enstaka händelser.
Som vi tidigare skrivit om kommer farthindren att bli flera fr.o.m i vår på vårt område.
Styrelsen kommer att ta fram ett beslutsunderlag till januarimötet och senare i vår placerar
vi ut dem. Det blir både fler blomlådor inne i området och fartdämpare på asfalt.
Nya bokningsregler träder ikraft första januari. Betalning måste ske för att bokning skall gälla
och bokning för 2019 kan endast göras efter 1a jan.
Ny skyltning vid vår hamn är beställd som påminner oss om bad- och fiskeförbud från
flytbryggorna samt att hundar inte ska vara på strand eller brygga juni-aug
Lekplatsen börjar ta form. Ett staket är uppsatt mot vägen, gräsmattan har gjorts mycket
större och är sådd, sandlådan har fått ny sarg. En lekbåt är inköpt från båtbyggargymnasiet i
Henån och skall placeras på lekplatsen. Nya fotbollsmål skall beställas liksom en ny sittgrupp.
Ett staket skall sättas upp mellan gungor och bollplan.
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Hela lekplatsen har blivit mycket större och ger nya möjligheter, t.ex. för att fira midsommar.
Vi är många som har funderat på om vi inte kunde ordna ett eget midsommarfirande på
Tången, bl.a. eftersom man får vänta till midsommardagen i Mollösund för att fira
midsommarafton! Nu vill vi gärna initiera ett eget midsommarfirande på Tången på vår nya,
stora och fina lekplats. Vår styrelseledamot Tomas Ahre är den som ”tagit tag” i frågan och
har lovat att vara sammankallande i midsommargruppen och. Men – vi måste vara några fler
som jobbar med detta.
Alltså – du som har intresse för att hjälpa till med att arrangera vårt midsommarfirande på
Tången – anmäl dig till Tomas. Han har telefon 0705-250 650 eller mail tomas.ahre@ahre.se
Allas insatser behövs – stora som små

Vänliga hälsningar
Styrelsen
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