
Vårutskick till medlemmarna i Järnsida Stugägarförening 2017  

Styrelsen vill förmedla följande information till medlemmarna. 

Enligt årsmötesbeslut av Järnsida Vägsamfällighet 2016 ska den norra bommen vara låst från slutet 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. Tänk på att mossa och löv inte ska deponeras på varken gräs- eller ristippen utan avlämnas på 

återvinningsstationen i Torsås. Eventuellt missbruk kan leda till att tippen stängs.  

 

Städdagar 

Årets städdagar är lördagarna 20 maj respektive 17 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 efter genomförda städdagar på grund 

av problem med kontanthantering, se nedan under årsavgift. Är man närvarande vid något av städtillfällena 

debiteras endast årsavgiften. 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 lördagen den 22 juli med början kl. 14.00 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-postadress 

till Ing-Marie vänligen gör det till ovanstående adress. 

 

Årsavgift 

Årsavgiften höjdes med 100 kronor vid årsmötet 2016 till 400 kronor. Städavgift 300 kronor är oförändrad enligt 

beslut av årsmötet. Senaste inbetalningsdag är 2016-07-31, därefter uttas vid påminnelse en avgift om 100 

kronor. Inbetalning sker till bankgiro 5340-4216. 

 

Ordning i området 

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

området. Iaktta stor försiktighet.  

Begäran om hastighetssänkning till 30 km/tim inom området har avslagits av såväl länsstyrelsen i Kalmar 

län, som efter överklagande, även av Transportstyrelsen. 

 

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

promenerar. 

 

Fiber i området 

Förhoppningen är att alla ska ha fått erbjudande om fiberanslutning från Torsås kommun i samarbete med IP-

Only. Är det inte så, var vänlig kontakta Torsås kommun, Sofie Nyström. Bifogat finns delar av det utskick som 

en del har fått. Problemen har varit att de stugägare som har arrendetomter inte lär ha fått informationen. 

Styrelsen har inte kunnat vara behjälplig då stugägarföreningen inte har register över vilka som har arrendetomt 

respektive friköpt fastighet. 

Ett annat företag som erbjudit att gräva fiber i området är Zitius, men de har inte gett tillstånd att bifoga sin 

skrivelse med detta utskick. 

Ett stormöte kommer att äga rum i Torsås Folkets hus den 20 april enligt nuvarande information. 

Det finns en önskan från en del stugägare att ansluta sig så det blir en fiberanläggning även i vårt område. 

  

mailto:imiwestlingbygge@telia.com


Jubileumsår 

Club 68 som bildades 1968 kommer nästa år att fira 50 årsjubileum. Styrelsen kommer att lämna förslag på 

årsmötet 2017 att en jubileumskommitté bildas för att tillsammans med festkommittén ansvara för ett firande på 

lämpligt sätt och vid lämplig tidpunkt. Kom med förslag på lämplig sammansättning av kommitté vid årsmötet. 

 

 

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

 

Med förhoppning om en fin säsong i Järnsida! 

 

Styrelsen för Järnsida Stugägarförening 

http://www.järnsida.nu/

