Hej alla Tylösandare,

september 2015

Styrelsen har haft ett möte den 5 september.
Mötet blev 4 timmar långt på grund av att jag ville få info om aktuella frågor.
Det vi behandlade var bl.a.


Tack vare den goda skötseln av området och ekonomin som många bidrar till
ser läget bra ut. Vi kommer att kunna göra en del investeringar bl.a. i gungor,
p-plats övre området samt gemensamhetsanläggningarna under året.



På grund av att det samlas en massa reklam i vissa postlådor under sommaren
så kommer vi att tillhandahålla etiketter ”Ingen reklam, tack” att sätta på
postlådan. Ni som vill ha reklam tar följaktligen bort etiketten.



Det finns anledning av att uppdatera vissa byggnadshandlingar som ligger
på hemsidan.



Vi håller även på att undersöka vad som gäller för bestämmelser angående
säkerhet på lekplatser. Exempelvis är det aktuellt att köpa en ny gungställning.



Beslut togs också att tillsätta en grupp på 3 personer för att göra
anbudshandlingar för uppsnyggning av våra gemensamhetsanläggningar.
Maggie leder den gruppen.

Övrig info.


Nästa möte hålls den 24/10 kl. 10.00



Diskuterades att eventuellt förbjuda läderbollar på fotbollsplanen på 500området. Samt ta hänsyn till att små barn många småbarn i området.



Vi efterlyser också att fler stugägare hjälper till att klippa gräs och hålla vårt
gemensamma område snyggt och prydligt.



När det gäller uthyrning så ber vi alla uthyrare att betala uthyrningsavgiften.
Vi diskuterade även att höja avgiften samt att ordningsföreskrifterna i vår
förening följs. Mer om detta i Tylisten.



Frågan om hjärtstatare (utbildning, placering, inköp av fler) diskuterades och
frågan tas upp vid möte fram i vår.



Den 3/10-2016 kommer ett motionslopp att ske och viss bandragning kommer
att ske över stugområdet.



I övrigt har det varit lugnt. Vissa stugor har fått nya ägare och vi hälsar dessa
medlemmar varmt välkomna i vår förening.



Vi har bett kommunen om tillstånd att få möjlighet att fälla en del träd på 500området. Inget svar ännu.
Sensommarhälsningar från er styrelse
genom
Hans Glawing / ordförande.

