Information från styrelsen

nov 2016

Nu är hösten här och lugnet har lagt sig över vårt stugområde.
Här kommer aktuell information om vad styrelsen arbetar med och vad som kommer att göras
framöver. Informationen till er kommer efter att styrelsen haft ett styrelsemöte den 22/10.
Styrelsen har indelats i projektgrupper som jobbar med olika projekt under året.
En grupp arbetar med frågan om information/kommunikation till våra medlemmar. Ett första resultat
av detta arbete har ni som medlemmar sett i ett utskick via våra mailadresser. Styrelsen vet att alla
inte använder mail i vardagen. De personer som inte använder mail kommer som vanligt att få
information via Tylisten och hemsidan. Både hemsidan och Tylisten är fortsatt bra
informationskanaler. Arbetet i gruppen består i att ta fram en kommunikations- och
informationspolicy för Tyluddens fritidsby.
Snart kommer en Verksamhetsplan samt aktivitetsplan att finnas på hemsidan. Arbetet med nästa
nummer av Tylisten har påbörjats.
Gruppen som arbetar med renoveringen av hygienanläggningar på 1:24 informerar om att
renoveringen startar vecka 46.
Styrelsen har fått in tre offerter och beslutat att Rörtjänst och Bårdens El skall få göra arbetet. För att
samordna arbetet med renoveringen har Tommy Salomonsson, stuga 455, huvudansvaret. I planerna
ingår bl. a. att byta vattenledningar, en del elledningar, duschar, toalettstolar, värmesystem till
luftvärmepumpar och rörelsedetektorer på belysningen.
Styrelsens har tagit in ny offert på städning av hygienanläggningarna på 1:24. Beslut har tagits att
byta städbolag till en ny entreprenör, Pima AB.
Det ständiga och stora problemet med sopcontainrarna kvarstår. Under hösten har mycket tid lagts
för att nå ansvariga och skapa möten för att lösa sophanteringsfrågan för området. Börje Gunnesson
och jag kommer att ha ytterligare ett möte med HEM den 7/12. Avsikten är då att komma fram till en
slutgiltig lösning på problemet. HÅLL TUMMARNA för att det går i lås!
Inom vår förening har vi ett problem som tenderar att bli större efterhand. Problemet är att hitta
områdesansvariga och att få fler medlemmar att hjälpa till med olika uppgifter som bidrar till att
arbete blir gjort och att vi får ökad trivsel i föreningen. Det stora arbete som områdesansvariga utför
syns kanske inte i vardagen men blir påtagligt synligt när det inte görs.
Områdesansvarige Claes Svensson och Allan Karlsson gick och skadade sig på sensommaren. Vi
hoppas naturligtvis att de kan komma tillbaka efter sin rehab-period och hjälpa till med en del
uppgifter MEN DOM MÅSTE FÅ HJÄLP AV FLER MEDLEMMAR. Se till att också du hjälper till att hålla
området snyggt och prydligt! Alla medlemmar bär ett ansvar för trivsel i föreningen!
För framtiden arbetar en grupp medlemmar med att ta fram en plan för renovering av Gröningen. En
annan grupp arbetar med frågan om arrende.
Det finns många frågor att arbeta med så i styrelsen är fullt engagerade under vintern.
Styrelsens har sitt nästa möte 3 december till vilket du är välkommen med frågor.
Eftersom vi troligtvis inte kommer med mer info innan jul så vill styrelsen önska alla medlemmar i
Tyluddens Fritidsbys
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