
 
Vårutskick till medlemmarna i Järnsida Stugägareförening 
 
 
Årets första styrelsemöte avhölls den 15 januari 2011 i ett 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.  
I slutet av december 2010 drabbades vårt stugområde av inbrott. Det var så vitt vi vet nio hus i 
den norra delen som fått påhälsning av tjuvar. 
Styrelsen och Göran Olsson har diskuterat en eventuell stängning av norra grinden. 
Beslut: Att snarast stänga den norra grinden, detta trots årsmötesbeslut i stugägareföreningen.  
Frågan kommer att aktualiseras vid nästa årsmöte. Grinden öppnas åter i april. 
Grinden förses med ett nytt klassat lås med ett fåtal nycklar. Detta innebär att 
samtliga stugägare får under denna period använda den södra nerfarten.      
 
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 28 maj samt den 18 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 9 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 24 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 2010 är medlemsavgiften och båtplatsavgiften oförändrade men en 
avgift på 100 kr uttages vid betalningspåminnelse efter angiven förfallodag. 
Inbetalningskort bifogas detta utskick. Senaste inbetalningsdag är 31 mars!  
Bankgiro 5340-4216. 
 



VA-utbyggnad söder om Bergkvara. 
När det gäller pågående VA projekt har styrelsen skickat ut separat information till alla 
stugägare i december 2010. För mer information se kommunens hemsida. 
www.torsas.se under boende miljö och hälsa, klicka på planarbete och projekt. 
 
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. 
 
Vi ses i Järnsida!   
/Styrelsen 


