
Vårstädning*

Valborgsfi rande med pub.

Sista inlämn.dag för motion till årsmöte.

Kl. 10.00 årsmöte i föreningsstugan.

Midsommar traditionsenligt i badviken.

Höststädning*

21 april

30 april

19 maj

02 juni

22 juni

22 sep

*Städdagar är planerade för skötsel av föreningens
mark. Vi börjar kl. 09.00 och arbetar ett par timmar,
varefter föreningen bjuder på enklare lunch och fi ka. 
Den som inte deltar på städdag ombedes att istället 
sätta in 200 kr på föreningens postgiro: 25 17 78 - 7.

KALENDER 2007

Båtplatsavgiften sänks för 2007 med 500 kr. Detta kan ske
därför att den nya bryggan nu är slutbetald.

Vi är tacksamma om avgifterna betalas in så snart som
möjligt. Sjösättning av upplagda båtar skall ske senast till
midsommar.

Som vanligt gäller att inget pallnings- eller täcknings materiel
kvarlämnas på uppläningsplatserna efter midsommar.

Obs. att båtplats ej medföljer fastighet vid försäljning.

BÅTPLATSÄGARE

Svinningeudds Tomtägareförening u.p.a  

Till alla medlemmar 2007

Ett nytt år har börjat inledd med rekordhöga 
vattenstånd och sen vinter. Vår förening börjar
ett nytt verksamhetsår och hoppas på ett 
gott samarbete med våra medlemmar med 
nya idéer och arbetsvilja. Det gångna årets 
verksamhetsberättelse bifogas. 
Bifogat fi nns också inbetalningskort för medlems- och 
båtplatsavgifter. Enligt årsmötesbeslut är avgifterna: 
2 000 kr för bebyggd tomt och 1000 kr för obebyggd 
tomt. Vi är tacksamma om avgifterna betalas in så
snart som möjligt. Ändrade ägandeförhållande, adress 
eller telefon, ber vi Er vänligen notera på inbetalnings-
kortet. 
Föreningsstugan är som vanligt tillgänglig att hyras av 
föreningsmedlem för 350 kr per gång. Medlems barn 
och ungdom under 16 år får låna stugan utan kostnad. 
Den som hyr eller lånar stugan skall städa efter sig 
och bortföra eventuellt avfall. Den som önskar hyra 
stugan ringer till: Britta Dahlin, tel: 540 260 60.
Styrelsen påminner om att åtgärder, av vad slag 
det vara må, inte får ske på föreningens mark utan 
föreningens tillstånd.
Det åligger varje tomtägare att hålla vägren och vägtrum-
ma under tomtinfarten i gott skick. Dessutom uppmanas 
alla tomtägare att parkera sina fordon på egna tomten.
Tunga transporter får ej ske på våra vägar under tjäl-
lossning.

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen


