
Vårutskick 2022 till medlemmar i Järnsida Stugägareförening 

 

Inför stundande sommar vill styrelsen i stugägareföreningen hälsa alla välkomna till en ny säsong i 

Järnsida och vill samtidigt passa på att informera om aktiviteter och annat aktuellt. 

 

Städdagar 

Årets städdagar är bestämda till lördagarna 14 maj respektive 18 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. Föreningen bjuder på korv med bröd samt kaffe. 

 

Årsmötet har beslutat att samtliga stugägare ska betala 300 kronor i städavgift, vilken debiteras efter 

genomförda städdagar (samtidigt som årsavgiften, se nedan). Är man närvarande vid något av 

städtillfällena utgår ingen städavgift.  

 

 

Årsmöte 

Föreningens årsmöte kommer att hållas lördagen den 23 juli med början kl. 14 i alternativt utanför 

Norra Sjöboden beroende på väder och vind. 

 

Direkt efter årsmötet (ca kl 15) hålls årsstämma i Järnsida Vägsamfällighetsförening.  

 

 

Övriga aktiviteter  

• På Valborgsmässoafton tänds brasan vid ristippen. 

• Midsommarfirande planeras så som före pandemin med ålhjul, pilkastning, lotterier, hoppborg mm. 

Festkommittén behöver hjälp på plats under dagen samt med att ragga priser. 

• Medlemsfest i samband med årsmötet. Mer information kommer. 

 

 

Årsavgift 

Årsavgiften är av årsmötet beslutad till 500 kronor per år. För den som inte deltagit i någon av 

städdagarna tillkommer städavgiften på 300 kr. Avgiften för båtplats är 500 kr, här gäller särskilda avtal. 

 

Separat meddelande om betalning kommer skickas ut senare i vår. 

 

 

Adresslista 

Adresslista bifogas med detta utskick. I de fall det saknas uppgifter beror det på att ägaren inte har 

lämnat sitt samtycke till att föreningen registerhåller personuppgifter. Kontrollera att dina uppgifter 

är fullständiga och korrekta. Meddela annars Inger Nylander, nylanderinger@gmail.com. 

 

 

Sjöbodarna 

Bokning av sjöbodarna sker hos Konny Björk, stuga 60. Hyran är 200 kr per tillfälle. 

 

 

  

mailto:nylanderinger@gmail.com


Träffpunkt för våra ungdomar 

Föreningen kommer under vissa tider ha Norra Sjöboden öppen som träffpunkt för våra ungdomar. Det 

kommer finnas spel, förhoppningsvis ett pingisbord och lite möbler. Linda Svensson har tagit på sig att 

ansvara, men förhoppningen är också att ungdomarna själva samt fler vuxna vill engagera sig i 

verksamheten. Kontakta Linda, e-post onli_05@hotmail.com. 

 

 

Ordning i området 

• Problemet med höga hastigheter inom området kvarstår. Tänk på alla oskyddade trafikanter som 

rör sig på vägarna. Följ rekommenderad hastighet om max 30 km/tim.  

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

området. Hundar får ej bada på badplatsen. Det finns en hundbadplats strax söder om badplatsen 

där hundar gärna får bada. 

• Ris, grenar och gräs från stugtomter kan läggas på anvisade platser på tippen nere vid havet. 

Observera att endast trädgårdsavfall får lämnas här.  

 

 

Fiberanslutning 

Torsås kommun har fattat beslut om utbyggnad av fiber i egen regi (Torsnet AB). Järnsida ingår i Etapp 

2: Bergkvara. För aktuell information hänvisas till Torsås kommuns hemsida. 

 

 

Förslagslåda 

Förslagslåda finns nere vid sjöbodarna där stugägare kan lämna förslag och andra meddelanden till 

styrelsen. Det finns också ett kontaktformulär på föreningens webbplats som kan användas.  

 

 

Övrigt 

Annelie Olsson på Järnsida gård vill härigenom framföra ett stort tack till alla för de blommor som 

föreningen lämnade till jul. Det var oerhört uppskattat. 

 

 

 

Information finns också på vår webbplats, www.järnsida.nu. 

 

Vi hänvisar också till föreningens facebooksida där alla medlemmar har möjlighet att få ut snabb 

information.  

 

 

Med förhoppning om ännu en fin säsong i Järnsida! 

 

 

Styrelsen för Järnsida Stugägareförening 
 

 

http://www.järnsida.nu/
https://www.facebook.com/groups/308167816261596/

