
Vårutskick till medlemmarna i Järnsida Stugägareförening 

Årets första styrelsemöte avhölls den 13 februari 2010 i ett mycket snörikt Söderåkra. 
 
Styrelsen vill förmedla följande information till Er medlemmar. Under denna vinter/vår har vi 
hittills varit förskonade från stormar som tidigare har drabbat oss. Däremot har vi berikats 
med ovanligt mycket snö och kyla. 
 
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 29 maj samt den 12 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. 
En extra dag för klippning av hamnpir och badplatser är planerad till den 10 juli.   
 
Sjöbodarna (Club 68) 
Gert Götesson stuga nr 16 hanterar uthyrningen av Sjöbodarna. Hyran är beslutad på årsmöte 
till 200 kr. 
   
Midsommarfirande.  
På Midsommarafton blir det traditionsenligt firande vid Sjöbodarna. 
Enligt årsmötesbeslut senareläggs firandet en timma till kl. 15.00. 
 
Årsmöte.  
Föreningens årsmöte hålls i år söndag den 25 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 2009 är medlemsavgiften och båtplatsavgiften oförändrade men en 
avgift på 100 kr uttages vid betalningspåminnelse efter angiven förfallodag. 
Inbetalningskort bifogas detta utskick. Senaste inbetalningsdag är 30 april! Bankgiro 5340-
4216. 
 
VA-utbyggnad söder om Bergkvara. 
Efter informationsträffarna som Torsås Kommun bjöd in till under juli månad 2009 har 
kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige beslutat att utbyggnaden av VA skall 
verkställas söder om Bergkvara. Några i styrelsen har tillsammans med representanter från 
stugföreningarna i Skeppevik (Björkenäs och Norra Kärr) haft två träffar samt en träff med 
Kommunalrådet Roland Swedenstam. Föreningarna har tillsammans sammanställt och 
beslutat att tillfråga expertis om en del frågor i samband med kommande VA utbyggnad. 
Beträffande kväveutsläppen har Länsstyrelsen överklagat till Hovrätten och vunnit vilket 
innebär att kommunen måste utreda om man kan uppnå 50% reduktion av kväveutsläppet vid 
reningsverket i Bergkvara. Enligt besked från kommunalrådet påverkar detta inte tidsplanen 
för ovan nämnda utbyggnad. Kommunen räknar med att tidigast komma igång med 
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utbyggnaden någon gång under hösten 2010 och om allt flyter på som det skall borde VA vara 
framme vid tomtgränserna någon gång under sommaren 2012. Styrelsen avser att under årets 
städdagar och årsmöte lämna mer information i VA 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 till Axel Lindberg adress se ovan. 
 
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 
 


