
Vårutskick till medlemmarna i Järnsida Stugägarförening 2016 

Styrelsen vill förmedla följande information till medlemmarna. 

Enligt årsmötesbeslut 2011 ska den norra bommen vara låst från slutat av oktober eller början av november till 

april alt påsk (Påsk). Detta innebär att infart ska ske genom den södra nerfarten under den stängda tiden. 

 

Ristippen 

Observera att endast ris och grenar samt gräs från stugområdet får läggas på anvisade platser på tippen vid 

sjön. Eventuellt missbruk kan leda till att tippen stängs om annat material deponeras på platsen. 

 

Städdagar 

Årets städdagar är lördagarna 21 maj respektive 18 juni med början kl. 10.00 med avslut ca 14.00. Samling 

sker vid Sjöbodarna. Ta med lämpliga trädgårdsredskap. Årsmötet beslutade att samtliga Stugägare ska betala 

300 kronor i städavgift. I år kommer årsavgift och städavgift att debiteras senare än brukligt på grund av problem 

med kontant hantering, se nedan under årsavgift. Är man närvarande vid något av städ tillfällena debiteras endast 

300 kronor som årsavgift. Föreningen bjuder som vanligt på fika.  

 

Sjöbodarna 

Bokning av sjöbodarna sker hos Gert Götesson, stuga 16. Hyran år 200 kr per tillfälle. 

 

Årsmöte 

Föreningens årsmöte kommer att hållas söndagen den 24 juli med början kl. 15.30 i Norra Sjöboden. 

 

Adresslista 

Adresslista bifogas med detta utskick. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta. I annat fall hör av dig till 

Ing-Marie Ignell, 070-656 10 62 eller e-post imiwestlingbygge@telia.com. Har du inte anmält en e-post till Ing-

Marie så vänligen gör det till ovanstående adress. 

 

Årsavgift 

En oförändrad medlemsavgift om 300 kronor och städavgift 300 kronor enligt beslut av årsmötet. Senaste 

inbetalning ska ske 2016-07-31 därefter uttas vid påminnelse en avgift om 100 kronor.  

Inbetalning sker till bankgiro 5340-4216. 

 

Festkommitténs planerade aktiviteter under säsongen. 

Valborgsmässofirande vid gamla badplatsen kl 18.00. Vid bra väder tänds elden så medtag korv och dricka. Om 

dåligt väder råder så samlas vi vid sjöbodarna utan möjlighet till grillning. 

Midsommarfirande börjar med att torsdagen den 23/6 kl 18.00 kläs stången. Alla hälsas välkomna att hjälpa till 

med plockning av blommor och klä stången. 

Traditionsenligt midsommarfirande 24/6 med start kl 15.00. Festkommittén välkomnar alla Stugägare att hjälpa 

till med att ordna sponsring till lotteriet. Vinster lämnas till Jonas Carlsson. 

Trubadurkväll ordnas 16/7 kl 19.00. Håll koll på anslagstavlorna. 

Bakluckeloppis kommer att anordnas 6/8 kl 10.00 – 13.00 vid gamla badplatsen     

 

Problem med höga hastigheter förekommer inom området. Tänk på alla oskyddade trafikanter som rör sig i 

området. Iaktta stor försiktighet. 

 

Hundar ska inom området vara kopplade, också detta för att alla ska känna sig säkra när man är ute och 

promenerar. 

 

Titta gärna in på vår hemsida www.järnsida.nu. 

 

Med förhoppning om en fin säsong i Järnsida! 

 

Styrelsen för Järnsida Stugägarförening 
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