18 april 2017

Hej alla Tylösandare,
Nu närmar sig våren och sommaren med stormsteg. Vi hade jättebra
väder städdagen men lite bakslag påskafton. Kul att så många tog resan
ut till vår stugby för att hjälpa till att städa bort vintern. Rune samt alla
städledare, korvgrillare samt förstås alla städare gjorde ett gediget jobb
allihop. ETT STORT TACK TILL ER ALLA.
Ni som redan varit ute i stugan har säkert noterat att stora parkeringen
blivit uppsnyggad att alla hygienanläggningar också blivit uppsnyggade
men nya duschar, toastolar och inte minst nytt värmesystem. Allt detta
görs bl.a. för att spara både vatten (se brev nedan) och el. Dessa är
stora kostnader för föreningen.
Nya planteringar har också gjorts längs Tjuvahålsvägen. Nu blir det
svårare för bilar att parkera längs Tjuvahålsvägen på baddagar.
En huvudvärk för mig och styrelsen är fortfarande frågan om
sopbehållarna. Det nya s.k. dagisstaketet är uppsatt och nu skall det
alltså fungera med tömning. Behållarna skall inhägnas med staket. Detta
jobbar vi på och återkommer med mer info vid ett senare tillfälle.
Vi jobbar även med en ny organisation av områdesansvariga. Detta ber
jag också att få återkomma till längre fram när det tagit fastare former.
På hemsidan, vilken jag ber er studera med jämna mellanrum, finns idag
en verksamhetsplan och en aktivitetsplan upplagd. Kolla den så du vet
vad som händer.
Vi jobbar även med en renoveringsplan för Gröningen. Vad skall vi
använda Gröningen till, vad är det för renoveringsbehov och vad får det
kosta?
Slutligen vill jag informera om att den 6 september kommer det att
arrangeras en orienteringstävling kallad ”Blodomloppet” Den arrangeras
av Halmstads Orienteringsklubb och Blodcentralen för att
uppmärksamma den livsviktiga blodgivningen. Del av banan kommer att
gå i vårt stugområde.
Mer info finns på http://blodomloppet.se/vara-lopp/halmstad/
Vill också be er att noga läsa brevet från Laholmsvatten nedan och
hjälpa till att hushålla med vattenförbrukning.
Med väntan på våren och sommaren en hälsning till er alla.
Hans Glawing
ordförande

