2020-06-16
Hej alla medlemmar i Ingaröstrand!

Härligt att sommaren äntligen kommit till oss och vi är så glada att vi har våra fina stränder, särskilt i
de rådande tiderna. Stort tack till alla som hjälper till att städa och göra våra stränder än mer
trevliga. Här kommer information från det senaste styrelsemötet samt svar på de frågor vi fått från
medlemmar.
Gällande parkeringen på Eklövsvägen nere vid stranden. Samfälligheten har avtal med Estate
parkering AB även denna sommar, skyltar finns som upplyser om detta. Se till att ni har tillstånd
synligt i rutan. Om ni saknar tillstånd kontakta styrelsen@ingarostrand.se
Samfälligheten har inga möjligheter att sätta upp förbudsskyltar för andra badande än medlemmar
då allemansrätten gäller.
Bajamajan är på plats och kommer att finnas vid bryggan till och med augusti.
En ny leksakslåda kommer inhandlas (då den gamla visat sig vara trasig) och kommer upp så snart
som möjligt.
Låsen till bommarna byttes till kodlås förra sommaren så vi bör inte ha några större problem med att
utomstående från föreningen skulle använda iläggningsrampen.
Gällande hundar så är dessa varmt välkomna att bada på bastustranden men på våra två
badstränder närmast parkeringen samt vid lilla badstranden vid bortre bryggan råder hundförbud,
snälla respektera detta (främst då det finns många som är hundrädda). Skyltar kommer att komma
upp för att skapa mer tydlighet kring vad som gäller vid vilken strand.
Vi har fått frågan om det är möjligt att förtöja en större båt vid våra bryggor än vad båtplatsen
tillåter. Detta är inte något vi i styrelsen i dagsläget har möjlighet att påverka utan vi uppmanar att
kolla med grannar i sådant fall om någon annan kanske har en större plats osv.
Vägarna har sopats och dikesklippning kommer att ske någon gång efter midsommar.
För er som är sugna på en tur i det blå kommer helikoptern att komma även i år. Tiden för detta är
fredag 17 juli kl. 12:00 På ängen/fotbollsplanen på Myrängsvägen. Företaget uppger att man vidtagit
åtgärder för att minimera spridning av Covid-19 genom att man avskärmat inuti helikoptern med
plexiglas. Kunder som vill flyga uppmanas även att ta med egna hörselskydd. Närmare information
om detta kommer upp på anslagstavlorna.
Vi vill även informera om att en medlem har lämnat en stämningsansökan gentemot Ingaröstrands
samfällighetsförening till tingsrätten som gäller den postomröstningsstämma som hölls istället för en
fysisk stämma i april p.g.a. rådande restriktioner om folksamlingar med fler än 50 personer.
Till sist vill vi önska alla medlemmar en glad midsommar, så tråkigt att det årliga firandet inte blir av
men vi hoppas att alla får en riktigt härlig midsommar ändå!
Ta hand om varandra!

Somriga hälsningar,
Styrelsen Ingaröstrands samfällighet

