
Till alla medlemmar 2011
Föreningen står inför ett nytt verksamhetsår och 
detaljplanen antas inom kort i kommun-
fullmäktige och VA-arbetet planeras genomföras 
med start i april. 
Verksamhetsberättelse för 2010 bifogas.

Enligt årsmötesbeslut är avgifterna 2000 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 ägarförhållande, adress eller telefon, ber vi er 
meddela styrelsen via e-post eller på inbetalningskortet. 

Föreningsstugan kan hyras för fest, kalas och andra 
sammankomster av föreningsmedlem för 300 kr per gång. 
Den som använder stugan skall städa efter sig och bortföra 
ev avfall. 
Stugvärd: Britta Dahlin, tel: 540 260 60.

Inför stundande vår, med tjällossning och snösmältning, 
påminner vi om vikten av att hålla dike, vägren och 
vägtrummor vid den egna tomten i gott skick. Dessutom är 
tunga transporter förbjudna under tjällossning.

ÅRSMÖTESKALLELSE
Den 2 april avhålls årsmöte i föreningsstugan kl. 10.00.
Deltagande från alla fastighetsägare uppmuntras, då 
föreningen står inför en intensiv och krävande tid i och 
med detaljplanens antagande. Motioner skall vara 
styrelsen tillhanda 2 veckor innan mötet.

Punkter som kommer att tas upp på mötet utöver 
ordinarie stämmoagenda:
• Påbörjande av bildande av samfällighetsförening för 
vägarna
• Utökning av arbetsgrupp för vägar inkl konsult
• Info om föreningens dialog med Roslagsvatten:

• avtal om markupplåtelse ledningar VA o el
• avtal om markavträde vid Nantesvägen

• Ev ytterligare inkomna motioner

Kalender
18 mars Sista inlämning för 

motion till årsmöte
2 april Årsmöte i 

föreningsstugan kl 10.00
16 april Vårstädning *
30 april Valborgsfirande med pub
24 juni Midsommarfirande i 

badviken
24 sept Höststädning*

*Städdagar är planerade för skötsel av 
föreningens mark och anläggningar. Vi 
börjar kl. 09.00 och avslutar med 
gemensam lunch och fika  i 
föreningsstugan.
Den som inte deltar på städdag ombeds 
kontakta styrelsen för lämpliga uppdrag 
vid annat tillfälle alt sätta in 200 kr på 
föreningens postgiro: 25 17 78 – 7.

E-postadresser o webb
Du kan kontakta styrelsen via e-post:
medlem@svinningeudd.se : 
Medlemsärenden såsom adressändring, 
frågor eller synpunkter.
info@svinningeudd.se : anmälan till 
nyhetsbrev (ca 4ggr per år eller vid 
behov)
www.svinningeudd.se : Stadgar, 
medlemsinfo, hamnordning mm

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen
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