Hej alla ”Tylösandare”,
Jag vill gärna delge er lite information om läget i vår förening.
Styrelsemöte
Styrelsen har haft ett styrelsemöte den 24 oktober.
Även detta möte tog 4 timmar. Denna gång var det många punkter på dagordningen som behövde
diskuteras grundligt för att kunna fatta bra beslut .
Tyludden 1:27
Föreningen har via styrelsen fått möjlighet att yttra sig gällande nya planen för Tyludden 1:7 (
bastuhuset och Salt).
Den ursprungliga planen är ändrad till att tillåta restaurang och konferensanläggning där bastuhuset
nu ligger. Styrelsen valde att inte yttra sig över planen.
Info om byggnation på hemsidan
Styrelsen har beslutat att ta om bort all information utformning vid byggnation som ligger på vår
hemsida.
Anledningen till beslutet är att denna typ av information ändras och det är svårt att hålla hemsidan
uppdaterad i dessa frågor.
För frågor rörande byggnation hänvisas till Kommunens byggnadskontor där uppdaterad information
finns tillgänglig.
Efterlysning från områdesansvariga i föreningen.
Ansvariga önskar att fler medlemmar ställer upp och hjälper till för att hålla vårt område attraktivt
och därmed öka känslan av gemenskap och samhörighet i föreningen. Det är allas vår förening och
alla bidrag är av godo!
Kontakta gärna områdesansvarig för att erbjuda din hjälp!
Vattnet stängs på 1:24
Vattnet stängs av den 8 november.
Preliminär datum för påsättning av vattnet är bestämd till 19 mars 2016.
Datumet är avhängigt ev tjäle i marken och kan komma att ändras.
Uthyrningsavgift
Det har noterats att fler och fler hyr ut sina stugor. Detta sliter på området och den uthyrningsavgift
som betalas en gång/år till föreningen är tänkt för att täcka detta slitage.
Styrelsen har beslutat att höja avgiften till 1000 kronor per uthyrd stuga och år.
Sopcontainrar
Det bolag som sköter sophämtningen i våra områden, Hem, vill att sopcontainrarna flyttas. Nya bilar
för att hämta soporna har inköps och dessa har stora svårigheter att komma intill för att hämta
soporna på område 1:24. Ny plats för placering är inte bestämd.
Föreningen vill slippa att tung lastbilstrafik kommer in på området där det springer barn. Samtidigt
vill föreningen inte placera behållarna så att alla badgäster kan slänga sitt skräp i ”våra” behållare.
Diskussionerna med Hem fortsätter. Mer information kommer framöver.

Sophantering
När det gäller sophantering får vi bara slänga brännbara hushållssopor i sopcontainrarna. I
föreningen finns separata behållare för glas, metall och trädgårdsavfall.
Allt annat skräp måste var och en köra till återvinningscentralen (ÅC) på Flygstaden.
Det har noterats att stora saker ex madrasser och möbler har placerats vid containrarna för att
”någon annan” skall ta han om skräpet. Det får inte förekomma! Var och en tar hand om sitt …..
Ekonomi i balans
Ekonomin i föreningen ser mycket bra ut. Styrelsen återkommer, efter styrelsemöte 30 januari 2016,
med information om hur man valt att disponera vinsten från2015.
Anbudsunderlag gällande hygienbyggnaderna
Arbetet med att planera för och få in anbud gällande renovering av hygienbyggnaderna fortsätter.
Fredrik Rosén lämnade en innehållsrik och bra redovisning om möjligheter för hygienbyggnaderna.
Fredrik ingår i gruppen som arbetar med hygienbyggnaderna. Gruppen leds av Maggie (se info från
sept.)
Beräkningen av kostnader för upprustning blir sannolikt så höga att årsmötet behöver beslutas om
detta 2016.
Hjärtstartare
Styrelsen beslutade att köpa in ännu en hjärtstartare med värmeskåp och larm, där preliminär
placering blir på 1:25.
Styrelsen vill också uppmana alla att ta del av den hjärt-lung räddnings utbildning som föreningen
erbjuder via Anna-Lena Rosén. I utbildningen ingår information om hur man använder en
hjärtstartare. Att kunna ge hjärt-lung-räddning kan rädda liv!
Delning av föreningen?
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med det uppdrag som styrelsen fick av årsmötet
2015 gällande en ev delning av föreningen. Gruppen undersöker konsekvenser för att genomlysa
frågan och komma med en konsekvensanalys under våren.
Nästa styrelsemöte
är planerat till 30 januari 2016.
Har du några frågor eller synpunkter som du önskar ta upp.
Skicka ett mail till ordförande, hans @tyludden.se.

Jag vill önska er alla en härlig höst och en god högtidshelg i Julen!
//Hans Glawing
Ordförande i Tyluddens Fritidsbys Ekonomiska förening

