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Nyhetsbrev, advent 2018 

 

Hej alla medlemmar i Svinningeudds Tomtägareförening. 

Med detta e-brev vill vi informera er om vad som är på gång i vår förening och även förbereda er lite 

på vad som är på gång inför 2019.   

Årsmöte    

På föreningens årsmöte går vi igenom utförd verksamhet, ekonomi och andra 

frågor. Inför årsmötet har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd genom 

att ta upp olika frågor som rör föreningen, lämna förslag på investeringar eller 

andra aktiviteter. Förslag som kräver beslut av årsmötet och t ex påverkar kommande budget måste 

lämnas till styrelsen senast två veckor innan mötet, helst tidigare. Årsmötet 2019 planeras till lördag 

2019-03-30 och förslag från medlemmarna (motioner) ska ha inkommit till styrelsen senast 

2019-03-16. 

(Vägfrågor hanteras av Svinningeudds Samfällighetsförening som har sin motsvarande årsstämma 

samma dag, 2019-03-30. Till den ska motioner enligt stadgarna vara inlämnade senast 2019-01-31). 

Separat kallelse kommer till båda mötena. Vi ser gärna att vi får in några nya styrelsemedlemmar 

både i Tomtägerföreningen och i Vägsamfälligheten. Vill du veta mer eller kan tänka dig att ställa upp 

och delta i styrelsens arbete, kontakta då styrelsen eller valberedningens ordförande Eva Jansson. 

Det går tex bra att maila till styrelsen@svinningeudd.se.  

Städdag 

På städdagen samlas vi i badviken en lördag kl 9.00. Sedan ägnar vi förmiddagen till att 

göra fint på våra gemensamma ytor, från busshållplatserna på Nantesvägen till 

Badviken. På våren handlar det mycket om att ta bort vinterns ris och skräp längs diken 

och vägar som vi sedan eldar på valborg. Vi gör också iordning i Badviken inför sommaren. Några får 

även uppdraget att ordna en lättare gemensam lunch till kl 12.00, då vi avrundar städningen. Vi ser 

gärna att många och i synnerhet nya medlemmar deltar. Städdagen på våren 2019 är bestämd till 

lördagen 27 april, några dagar före Valborg och brasan. Höstens städdag är satt till lördagen den 5 

oktober. Meddelande om städdagen anslås även på föreningens anslagstavlor någon vecka innan, 

skylt sätts upp på Svinningesuddsvägen samt att städdagrna informeras om på föreningens hemsida 

www.svinningeudd.se. Om man inte kan ställa upp på en städdag tar föreningen tacksamt emot ett 

städbidrag på 200:- på föreningens plusgirokonto PG: 25 17 78 – 7, eller att ni överenskommer med 

styrelsen om någon arbetsinsats att utföras vid ett annat tillfälle. 

Valborg och Midsommar     

Valborg 2019 är tisdagen den 30 april och Midsommarafton är fredagen den 21 

juni. Vi har som tradition i föreningen att fira dessa högtider tillsammans i Badviken. På Valborg eldar 
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vi brasan som samlats under höst och vinter och vårsånger och samt umgås i föreningsstugans pub. 

På midsommar klär och reser vi midsommarstången, dansar kring stången, har picknick och barnen 

leker lekar. Båda evenemangen brukar samla långt över hundra personer. 

Dessa traditioner bygger på att frivilliga föreningsmedlemmar ställer upp och anordnar festlig-

heterna. Tack alla som har ställt upp och sett till att vi har kunnat behålla dessa evenemang år efter 

år. För att kunna fortsätta i samma anda behöver vi få fler frivilliga som kan och vill ställa upp och 

fylla på med nya krafter i gänget som ordnar det grundläggande. Annars riskerar vi att det inte blir 

några  arrangerade festligheter i Badviken nästa år.  Är du/ni intresserade att ställa upp: maila till oss 

i styrelsen på info@svinningeudd.se 

Återkommande träffar i föreningsstugan  

Det anordnas också återkommande träffar i föreningsstugan ett antal gånger per år, oftast den sista 

fredagen i månaden. Då umgås vi grannar emellan, har trevligt med lite musik och någon svalkande 

dryck med tilltugg. Träffarna anslås i förväg på föreningens asnlagstavlor. Traditionen går tillbaka 

ända till 2001 och värdskapet för träffarna har de senaste åren ordnats av stugvärdana Ulla & Britta, 

med enstaka inhopp av andra frivilliga. Vi i styrelsen hoppas att vi kan fortsätta även denna trevliga 

tradition, men att olika medlemmar hjälps åt att sätta upp inbjudningar och vara värdar under någon 

kväll var. Intresserade att hjälpa till under 2019 kan maila till oss i styrelsen på info@svinningeudd.se.     

Trivselreglar 

Till sist vill vi påminna om några punkter som är viktiga för säkerhet och trivsel inom Svinningeudd nu 

i vinter: 

 Tänk på att det är begränsad hastighet max 30 km/h på våra vägar och glöm inte bort att 

vi har några farthinder som syns mindre bra vintertid. 

 Soptunnorna ska placeras på egen mark förutom på hämtningsdagen. De får inte lämnas 

hela  veckor i vägkanten på föreningens vägmark och t ex försvåra möten, snöplogning 

och sandning. 

 Ni som går till fots, glöm inte reflex eller nån liten lampa som hjälper er att synas i vintermörkret.  

 

Varma adventshälsningar, 

Styrelsen i Svinningeudds tomtägareförening 

 

Carina, Göran, Maria, Nils, Anders, Patrik  

www.svinningeudd.se       info@svinningeudd.se         
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