Hej alla Tylösandare,
Styrelsen haft ett styrelsemöte den 30/1 2016. Inför detta möte hade styrelsens
medlemmar arbetat med och förberett viktiga frågor att ta upp för diskussion. När
många, viktiga och stora saker står på agendan behöver mötet få ta tid, denna gång
var vi samlade i 6 timmar.
På styrelsemötet arbetade vi bl a med nedanstående;
Årsmötet har ålagt styrelsen att göra en konsekvensanalys av en ev. delning
av föreningen Det visar sig vara en mycket komplicerad fråga.
Det framkommer att en förening kan delas på flera olika sätt. Kostnader och
skatteeffekter måste undersökas av kunniga människor som i sin profession
arbetar med dessa frågor.
Det finns inga enkla lösningar!
En arbetsgrupp jobbar vidare med uppdraget och har som mål att redovisa
någon form av sammanställning innan årsmötet.
HEM som sköter vår sophämtning har med utbyte av sina fordon gett oss
problem.
HEM övergår till en annan typ av fordon som sköter soptömningarna av
containrar. De nya fordonen är större och längre och kräver därmed större
vändradie. Det innebär att containrarna inte kan stå kvar där de är placerade
idag.
Styrelsen, har på förfrågan till medlemmarna, fått några förslag på ny
placering av sopcontainrarna. Medlemmar ur styrelsen och intresserade
föreningsmedlemmar för område 1:24 och 1:25 har haft ett planerat möte med
representant från HEM för att diskutera tänkbara lösningar.
HEM påtalar att vändradien ökar markant med de nya fordonen och det vållar
bekymmer.
Då styrelsen arbetar efter hypotesen att våra boendeområden skall vara fria
från bilar gäller det även frågan om placering av sopcontainrarna. Styrelsen
arbetar efter tanken om säkerhet för barn och vuxna. Det medför att de stora
containerfordonen helst inte skall komma in på området 1:24.
Det pågår en fortsatt diskussion för att hitta en optimal lösning av ny placering.
Styrelsen återkommer med mer info om detta.
På område 1:25 kan sopcontainern behålla sin nuvarande placering.
Styrelsen har diskuterat upprustning av hygienanläggningarna på område
1:24. Under våren kommer en arbetsgrupp att fortsätta arbetet med att ta fram
underlag för anbud gällande denna upprustning.
Arbetet med Tyluddens Fritidsbys Ekonomiska förenings bokslut är i princip
klart och kommer, som brukligt är, att bifogas med Tylisten.
Vattenpåsläpp våren 2016 sker 19 mars, i god tid innan påskhelgen.
Städdagen för föreningen sker traditionsenligt på långfredag 25 mars.
Styrelsen planerar nästa styrelsemöte 15 mars.
// Hans Glawing, ordförande

