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Ny rapport från ett vintrigt Tylösand
I natt kom det några snöflingor och det ligger lite vitt på marken. Minusgrader även
dagtid vilket vi hoppas är ytterst tillfälligt. Personligen åker jag hellre till snön än att
den kommer till mig.
Vad har då hänt i Tylösand? Stugorna står och väntar på sina ägare. Några enstaka
har redan haft besök.
Vi hade styrelsemöte i lördags (4 februari) på 5 timmar. Vi diskuterade bokslutet som
Inga fått klart på rekordtid. Vi gör en liten förlust i år men det var beräknat eftersom
vi nu åtgärdat renovering av våra 2 hygienanläggningar (som var planerade att
utföras under 2015 och 2016). På grund av längre planeringstid fick utföras under
2016. Vi har kunnat använda våra reserverade fonder och fått en mycket bra
finansiering på kostnaderna. Nu är vår förhoppning att alla skall värdesätta det nya
och vårda det så att det fungerar många år framöver. I övrigt är föreningens
ekonomi under god kontroll tack vare vår kassör Inga.
Ny städfirma är engagerad som vi hoppas sköter sitt uppdrag till allas vår
belåtenhet.
När det gäller sopcontainrarna så är frågan fortfarande inte löst. Börje och jag skall
ha ytterligare ett möte med HEM och kommunen. För vilken gång i ordningen har jag
tappat räkningen på. Det är en del förändringar omkring oss, SALT skall bygga nytt
och tävling är utlyst om konsthotell mellan våra två fastigheter. Vi får se om detta
kan leda fram till något. Återkommer så fort vi vet mer.
När det gäller Konsthotellet så har vi inte fått några handlingar från kommunen om
detta. Ännu så länge är det bara en tävling utlyst om en byggnad på den aktuella
tomten. Föreningen kommer med största sannolikhet att få handlingar för yttrande
framöver.
Rent organisatoriskt så jobbar vi med ny underhållsplan och ny verksamhetsplan för
2017 och framåt. Dessutom tittar vi över organisationen om områdesansvariga. Här
kommer vi att presentera ett nytt förslag på en förändring. Mer info om detta kommer
under våren på hemsidan.
Denna tid på året är ett stort arbete att producera årets upplaga av Tylisten. I
Tylisten kommer framgå styrelsens önskan att fler av våra medlemmar ställer upp
och hjälper till med arbetsuppgifter som behöver utföras.
Läs gärna ”Tillsammans kan vi” och ”Alla hjälpas åt”
Det var allt för denna gång. Nu väntar vi bara på våren, eller hur?
Med vänlig hälsning
styrelsen genom
Hans
ordförande

