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Medlemsavgifter 
Bifogat översänder vi faktura avseende medlemsavgifter för 2009. Årsavgiften till föreningen  
för 2009 är  5 125 kronor och avser arrendeavgift och föreningens verksamhetskostnader. 
Årsavgiften för vatten, el och underhåll 1 275 kronor. Full avgift blir således 6 400 kronor. 
Fakturan skall vara betalt senast 30/6 2009.Vid betalning på annat sätt än genom bifogade 
faktura ange stugområde och stugnummer som referens. Glöm inte detta!!!! 
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 073 993 26 81 
före förfallodag. Glöm heller inte att anmäla adressändringar och ev. ny e-postadress till 
kassören. 
Årsstämma 
Årets stämma är fastställd till söndagen den 21 juni kl 13.00. Plats: Knipans lada på 
stugområdet Knipan. Se även på föreningens anslagstavlor. Samtliga stugägare är välkomna. 
Syn 
Föreningen har tillsammans med kommunen genomfört den årliga synen i området. Från 
kommunen informerades om att toalettbyggnaderna enligt lagen om tillgänglighet kommer att 
genomgå en upprustning. Ny asfaltering har gjorts utanför handikappingångarna. En 
nykakling av duschutrymmena har gjorts. Handikapptoaletterna kommer att förses med 
automatisk dörröppning och i övrigt anpassas till gällande lagstiftning. Några träd har 
markerats för borttagning. Vi är överens med kommunen att dom bättre skall kontrollera och 
åtgärda utloppen vid havet så dessa inte blåser igen. Tidigare har vi från föreningen ständigt 
behövt påtala detta vilket vi nu hoppas slippa. 
Vägar och dränering 
Som vi informerade om under förra året påbörjades dränering på den bortre övre delen av 
Viggen med ett antal brunnar. Under våren har nu en asfaltering av nerfarten mellan Snäppan 
och Viggen gjorts samt genomfartsvägen på bortre delen av Viggen. Resultatet tycker vi från 
styrelsen blev mycket bra. Nu gäller det att alla håller ned hastigheten så att inga olyckor 
inträffar.Kvar att göra för året är en dränringsbrunn på Viggen och två på Snäppan. Därefter 
är årets anslag från kommunen slut. Vi har blivit lovade även anslag under nästa år och då står 
nerfarten Snäppan i tur. Vi hoppas även att det räcker till resterande delar på Snäppan och 
Viggen 
Aktiviteter 
Kolla föreningens anslagstavlor där vi i början av juni kommer att informera om årets 
aktiviteter. 
Rotavdrag 
Tänk på att du som bygger om, till eller nytt och anlitar extern hantverkare har möjlighet att 
utnyttja rotavdraget. Du kan läsa mer på www.skatteverket.se 
Övrigt 
Stugägare som har buskar; häckar o liknande intill vägarna. Klipp dessa så inga grenar sticker 
ut i vägbanan och åsamkar skador. 
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