
Till alla medlemmar 2008 

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.  

Enligt årsmötesbeslut är avgifterna 2 000 kr för 

bebyggd tomt och 1000 kr för obebyggd tomt. 

Bifogat finns inbetalningskort för medlems- och 

båtplatsavgifter. Vi är tacksamma om avgifterna 

betalas in så snart som möjligt. Ändrade ägande-

förhållande, adress eller telefon, ber vi er vänligen 

notera på inbetalningskortet.  

Föreningsstugan kan hyras av föreningsmedlem för 

300 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 ingrepp, av vad slag det 

vara må, inte får ske på föreningens mark utan 

föreningens tillstånd. Det åligger varje tomtägare att 

hålla vägren och vägtrumma 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 

tjällossning.  

Vid oförutsedda händelser t.ex. nedfallna träd, 

blixthalka, översvämmade diken vidtar medlem 

lämpliga åtgärder samt informerar styrelsen. 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen

 

 

 

Svinningeudds tomtägareförening u.p.a. 

BRYGGPLATSINNEHAVARE 
Båtplatsavgiften är densamma som 
föregående år. 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 uppläggningsplatserna efter 
midsommar.  
Obs. att båtplats ej medföljer fastighet vid 
försäljning. 

KALENDER 
19 april Vårstädning* 

30 april Valborgsfirande med pub. 

31 maj Sista inlämningsdag för 
motion till årsmöte. 

14 juni Årsmöte i föreningsstugan  
kl. 10.00 
 20 juni Midsommar traditionsenligt i 
badviken. 
 20 sep Höststädning* 

*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 fika.  
Den som inte deltar på städdag ombedes att 
kontakta styrelsen för lämpliga uppdrag vid 
annat tillfälle alt. sätta in 200 kr på 
föreningens postgiro: 25 17 78 - 7. 

E-POST ADRESSER 
Du kan kontakta styrelsen via e-post. 
medlem@svinningeudd.se : medlemsärenden 
så som adressändring, frågor eller synpunkter. 
info@svinningeudd.se : anmälan till 
nyhetsbrev (ca 4 ggr per år eller vid behov). 
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