
Vårutskick till medlemmarna i Järnsida Stugägareförening 

Årets första styrelsemöte avhölls den 24 januari 2009. 
 
Styrelsen vill förmedla följande information till Er medlemmar. Under denna vinter/vår har vi 
hittills varit förskonade från stormar som tidigare har drabbat oss.  
 
Ristippen 
Observera att endast ris och grenar från stugområdet, samt gräs får läggas på tippen. 
Eventuellt missbruk kan leda till tippens avstängning. 
 
Städdagar. Årets städdagar är lördagen den 23 maj samt den 13 juni. Vi börjar kl.10.00 båda 
dagarna. Samling vid Sjöbodarna. Medtag lämpliga trädgårdsredskap.                            
Föreningen bjuder på fika. 
Enligt årsmötesbeslut skall alla medlemmarna tillsammans med medlemsavgiften och 
eventuell båtplats, inbetala 300 kronor i städavgift. Denna återbetalas när man deltagit i en av 
städdagarna mellan klockan 10.00 – ca 14.00. 
 
Midsommarfirande.  
På Midsommarafton blir det traditionsenligt firande vid Sjöbodarna. 
 
Årsmöte.  
Föreningens årsmöte hålls i år söndag den 26 juli kl.14.00. Plats: Norra Sjöboden 
 
Adresslista.  
Med årets utskick bifogas nuvarande adresslista. Kontrollera att Dina uppgifter är korrekta. 
Hör av dig snarast om något är fel, till Axel Lindberg 070-5858720 eller e-posta 
axel.047018807@telia.com   
 
Årsavgifter.  
Enligt årsmötesbeslut 2008 är medlemsavgiften och båtplatsavgiften oförändrade. 
Inbetalningskort bifogas detta utskick. Senaste inbetalningsdag är 15 maj! Bankgiro 5340-4216. 
 
VA-utbyggnad söder om Bergkvara. 
Under året som gått har kommunen påbörjat projekteringen av VA-utbyggnaden söder om 
Bergkvara. Som styrelsen uppfattat det hela kommer Torsås kommun att kalla till ett 
informationsmöte under våren. Styrelsen har tagit del av de tidningsartiklar som skrivits den 
senaste tiden beträffande VA frågan och som en följd av detta ”höjt beredskap och aktiviteter” 
i frågan. 
 
Hemsida och e-post.  
Titta gärna in på vår hemsida www.järnsida.nu Ni som har e-postadress och ännu ej meddelat 
denna ombedes göra detta. 
 
På förekommen anledning vill styrelsen påpeka att sopkärlet vid sjöbodarna endast är avsett  
att användas för aktiviteter som är vid eller i anslutning till sjöbodarna.                                   
 
Ni som har brevlådor uppsatta på området se över dessa så de är brukbara inför säsongen.    
 
Vi ses i Järnsida!   
/Styrelsen 
 


