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                                Nr 3 maj 2006 
 
 
 
 
Medlemsavgifter 
 
Bifogat översänder vi avi avseende medlemsavgifter för 2006. Föreningens medlemsavgift 
och arrendeavgift för 2006 är 250 respektive 4 525 kronor. Preliminära kostnader för vatten, 
el och underhåll 1 200 kronor. Fakturan skall vara betalt senast 30/6 2005. 
Vid betalning på annat sätt än genom bifogade faktura ange stugområde och stugnummer 
som referens. 
Vi vill informera er om att styrelsen tagit beslut om extra avgift som belastar den som inte 
betalar fakturan i tid.  
Beslutet som styrelsen tagit innebär en påminnelse med en extra avgift a 100 kronor. Sker inte 
betalning därefter inom en vecka skickas ärendet till inkasso. Vi hoppas givetvis inte att detta 
skall inträffa men tidigare erfarenheter är tyvärr inte så goda. 
Uppstår svårigheter att betala i tid, kontakta kassören Ingvar Bengtsson före förfallodag. 
 
Årsstämma 
 
Årets stämma är preliminärt fastställd till söndagen den 25 juni kl 11.00. Plats Högskolan. 
Se definitiv plats och tid på föreningens anslagstavlor. Samtliga stugägare är välkomna. 
 
Entreprenaden 
 
Framgrävningen av va till samtliga stugor är nu klar med undantag för tre stugor där 
anslutningsledningarna ligger på ett så pass stort djup att detta kommer att göras i augusti då 
grundvattnet är lägre. Beläggningsarbetet på nerfartsvägarna beräknas vara klart runt mitten 
av juni.  
 
Byggförbud 
 
Vi vill informera om att dispensen för byggnation under sommaren inte gäller i år. Detta 
innebär att byggnation ej får ske under tiden från midsommar till 15 augusti. Se 
arrendekontraktet. 
 
Midsommarfest inställd 
 
Tyvärr har ingen hört av sig till Åke eller Harald för att hjälpa till med midsommarfesten. 
Följden blir att det är för få för att anordna någon midsommarfest och därför ställer vi in 
festen i år.  
 
Mailadress 
 
För närvarande har vi c:a 120 mailadresser. Vi tar gärna emot fler. Vill du få information via 
nätet, lämna din adress till ingvar-bengtsson@telia.com 
 
Sommarhälsningar från 
 
Styrelsen 
Lars Elmqvist/ordf. 
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