
Vårutskick till medlemmarna i Järnsida Stugägareförening 2018  

 

Inför stundande sommarsäsong vill styrelsen i stugägareföreningen hälsa alla välkomna till ett nytt år 

i Järnsida och samtidigt informera om aktiviteter och annat aktuellt. 

 

Städdagar 

Årets städdagar är bestämda till lördagarna 12 maj respektive 16 juni med början kl. 10.00 och 

avslut ca 14.00. Samling sker vid Sjöbodarna senast kl. 10 för registrering och tilldelning av 

arbetsuppgifter. Ta gärna med lämpliga trädgårdsredskap. Årsmötet har beslutat att samtliga 

stugägare ska betala 300 kronor i städavgift. Denna kommer att debiteras efter genomförda städdagar 

(samtidigt som årsavgiften, se nedan). Är man närvarande vid något av städtillfällena debiteras ingen 

städavgift. Föreningen bjuder på fika.  

 

Årsmöte 

Föreningens årsmöte kommer att hållas lördagen den 21 juli med början kl. 14.00 i Norra 

Sjöboden. 

 

Då årsmötet har avslutats (efter ca 15 minuters paus) hålls årsstämma i Järnsida 

Vägsamfällighetsförening.  

 

Övriga aktiviteter 

 Valborgsmässofirande 30 april vid gamla badplatsen  

 Traditionsenligt midsommarfirande på midsommarafton 

 Medlemsfest 21 juli 

 

Mer information om ovanstående kommer anslås vid sjöbodarna.  

 

Jubileumsår 

Club 68 som bildades 1968 firar i år 50-årsjubileum, vilket kommer uppmärksammas i samband med 

medlemsfesten 21 juli.  

 

Årsavgift 

Årsavgiften är av årsmötet beslutad till 400 kronor per år. Senaste inbetalningsdag är 2018-06-30, 

därefter uttas vid påminnelse en avgift om 100 kronor. Inbetalning ska göras till bankgiro  

5340-4216. (För den som inte deltagit i någon av städdagarna tillkommer städavgift som är 300 kr.) 

 

Adresslista 

Adresslista bifogas med detta utskick. Kontrollera att dina uppgifter är fullständiga och 

korrekta. Meddela annars Inger Nylander, inylander@deloitte.se, 073-419 36 09. 

 

GDPR 

Information om hur föreningen kommer hantera GDPR (Dataskyddsförordningen) kommer inom 

kort finnas på hemsidan. 

  

mailto:inylander@deloitte.se


 

Sjöbodarna 

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

 

Ordning i området 

 Problem med höga hastigheter förekommer inom området. Tänk på alla oskyddade trafikanter 

som rör sig på vägarna. Iaktta stor försiktighet och följ rekommenderad hastighet om max 

30 km/tim.  

 Hundar ska vara kopplade, även detta för att alla ska känna sig säkra när man vistas på 

området. 

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

på tippen nere vid havet. Mossa och löv får inte deponeras på varken gräs- eller ristippen utan 

ska istället avlämnas på återvinningsstationen i Torsås. Eventuellt missbruk kan leda till att 

tippen stängs. 

 

Fiberanslutning 

Alla stugägare ska ha fått erbjudande om fiberanslutning från Torsås kommun i samarbete med  

IP-Only. 

 

Enligt information från IP-Only fortlöper förberedelserna inför utbyggnaden av fibernätet bl.a. med 

översyn av grävsträckor, markavtal och nödvändiga tillstånd. Information per område kan fås på 

www.smaland.ip-only.se. 

 

Information från Järnsida Vägsamfällighetsförening 

Enligt beslut på årsstämma i Järnsida Vägsamfällighetsförening ska den norra bommen vara öppen 

året runt. Bommen kommer vara öppen under en försöksperiod på två år, varefter en utvärdering 

kommer ske. 

 

Övrigt 

 I samband med årets städdagar kommer skyltar med förbud mot uppställning av husbilar  

sättas upp. 

 För att öka möjligheten för enskilda stugägare att komma med förslag och synpunkter i övrigt 

har en förslagslåda satts upp nere vid sjöbodarna. Det kommer också finnas ett kontaktformulär 

på hemsidan som kan användas.    

 

 

Håll utkik efter vår nya hemsida som snart är på plats, www.järnsida.nu. 

 

 

Med förhoppning om en fin säsong i Järnsida! 

 

 

Styrelsen för Järnsida Stugägareförening 

 

 

http://www.smaland.ip-only.se/
http://www.järnsida.nu/

