Hej alla medlemmar!

2020-07-31

Som vi informerade om i juni så har en medlem lämnat en stämningsansökan gentemot
Ingaröstrands samfällighetsförening (ISF) till tingsrätten. Det gäller den digitala stämma som hölls
istället för en fysisk stämma i april p.g.a. rådande restriktioner om folksamlingar med fler än 50
personer. I stämningen yrkas att ”domstolen ogiltigförklarar kallelsen till, genomförandet av och
konsekvenserna av de felaktiga besluten på stämman som formuleras i ett protokoll”.
Efter att ha konsulterat jurist så har vi på vederbörandes rekommendation beslutat att acceptera det
som anges i yrkandet. Detta medför att postomröstningstämman inte är giltig utan en ny stämma
måste hållas. Då restriktioner fortfarande gäller kommer den att hållas utomhus på
midsommarängen på Eklövsbacken söndagen den 30 augusti kl. 13.00.
Under perioden från att beslutet om att acceptera stämningens yrkanden till den nya stämman kan
hållas i augusti kommer medlemmar från den avgående styrelsen att agera styrelse. På stämman i
augusti kommer också ett fyllnadsval av ordförande genomföras enligt ISFs stadgar. Ny kallelse och
nytt stämmomaterial kommer att skickas ut minst 14 dagar innan stämman.
Ett resultat av ogiltigförklarandet av postomröstningstämman är att inbetalning av fastighetsavgifter
och bryggavgifter till sista juni respektive sista juli inte är tvingande. Dessa kan bara vara frivilliga.
Väljer man att inte betala nu så kommer de nya betalningsdatumen framgå av stämmomaterialet,
förmodligen blir det sista september respektive sista oktober. Inbetalningskorten skickades i år som
bifogade pdf-filer i mailet från Anette Gylder i början av juni om någon eventuellt inte
uppmärksammade det.
Fågelviksvägen är begränsad till 40 km/tim och samfälligheten har inte laglig rätt att bestämma andra
hastigheter till vägar som utgår från denna. Samfälligheten kan sätta upp skyltning om
rekommendationer för lägre hastigheter vilket är vad som skett med de blå skyltarna med texten
max 30 km/tim. Så tänk på hastigheten när du kör på våra vägar!
Skyltar med hänvisning till bastustranden för bad av hundar har kommit upp.
Behöver du nytt parkeringstillstånd, maila: styrelsen@ingarostrand.se. Avtalet med Estate parkering
går ut till nästa år och vi planerar att se över möjligheten med digitala tillstånd istället.
Vi hoppas kunna genomföra gemensamhetsdagen 10 oktober som planerat.
Stort tack till alla som hjälper till att kratta och hålla rent på våra badstränder så vi alla kan njuta där.

Varma hälsningar,
Styrelsen Ingaröstrands samfällighet

