
Hej alla medlemmar, 

på grund av risken för spridning av viruset blev det ingen gemensamhetsdag 
(städdag) nu i vår. Däremot kan ni kanske hjälpa till med någon av de föreslagna 
åtgärderna på listan nedan. Först kommer allmän information inför sommaren bla om 
stämmans §15. 

Resultatet av ”§15, Förslag till styrelsens utgifts- och inkomststat samt 
debiteringslängd” blev följande: fastigheter 3500 kr/år och bryggor 0 kr/år fick 38 
röster. Fastigheter 2500 kr/år och brygg-platser 1100 kr/år fick 26 röster. Annat 
alternativ fick 8 röster. Då den digitala stämman vi haft avviker från det vanliga 
sättet att hålla stämma avser den nu valda styrelsen att vara en förvaltande 
styrelse och undvika stora avgörande beslut tills en vanlig fysisk stämma kan 
hållas. Förslaget i §15 måste ges utrymme att diskuteras på en fysisk stämma 
och styrelsen väljer därför i nuläget att debitera enligt samma princip och med 
samma summor som föregående år dvs 2200 kr/år för fastigheter och 1100 
kr/år för brygg-platserna. Styrelsen avser att ta med paragrafen igen för 
diskussion till nästa stämma.  
 
Vid frågor om debiteringen kontakta föreningens kassör: Ulla Eriksson,  
e-post: ulla.c.eriksson@bredband.net eller mobil: 070 221 84 27. 
 
Bajamaja kommer upp som vanligt juni till augusti. 

Sopning av vägarna kommer att ske så snart som möjligt. 

Om det är något på området ni vill att föreningen ska bekosta eller om ni vill 
komma i kontakt med styrelsen maila till:  styrelsen@ingarostrand.se. 

Hur det blir med midsommarfirandet kommer ni att få information om från 
Björnsjövägen. 

Här kommer listan på åtgärder för att få området trivsammare, gör det endast 
familjevis på grund av smittorisken. 

1. Nere vid saltsjön ligger det en hel del saker som inte är i bästa skick, om något 
som ligger där är er egendom var snäll och ta hem det före 7 juni. 

2. Från den 8 juni kan ni hjälpa till med att åka och slänga. Det är tex gamla stegar 
som satt på bryggan förut, gamla bojar, under lilla huset där man kan klä om 
ligger en hel del skräp. 

3. Då det var högt vatten i våras flöt en brygga och landade på vår bastustrand. 
Den är stor och tung och går inte bara bära bort. Det behövs en båt som drar 
runt den till sjösättningsrampen så att man därifrån kan frakta bort den eller dela 
sönder den och sen frakta bort den i delar. 

4. Vid samma tidpunkt kom det upp en hel del vass och annat skräp på 
sandstränderna, det behöver krattas bort och slängas, det han göras nu direkt. 

5. Det föll en hel del träd på allmänningarna under vintern, om någon har lust att ta 
hand om de fallna träden meddela styrelsen via e-post 
styrelsen@ingarostrand.se.  

6. Det är bra om ni kollar utanför er tomt om det ligger skräp i diket, och slänger 
skräpet. 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen Ingaröstrands Samfällighet 
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