
Informationsbrev 5, 2021.    2021-10-03 
 
Hej grannar! 
 
Gemensamhetsdagen lördagen den 9e oktober kl 10-14 kommer nu 
genomföras på traditionellt sätt med korvgrillning, kaffe med bröd och lotteri.  
Catarina Udd kommer också, traditionsenligt, bjuda på nybakat! Vi ses nere vid 
hamnstugan klockan 10. Tag med krattor och annat som kan behövas enligt 
listan på nästa sida. 
 

o Vi måste ta upp våra badflottar. Då de är rejält tunga kommer det 
behövas 5-6 starka personer och gärna ett fordon att dra med. Du som 
känner dig manad till detta - hör av dig! Då kan vi bättre planera. 

 
o Du som har åsikter och kunskap om var schaktmassorna ligger – vi 

samlas klockan 10.00 vid rampen och inspekterar tillsammans. 
 
o På nästa sida är listat det vi tänkt jobba med. Är du upptagen med annat 

just denna dag? Meddela styrelsen om du har möjlighet att göra något 
någon annan dag i stället. Denna gång behövs det inte rensas sly eller 
sågas ner några träd.  

 
Från årsmötet 

o styrelsen kommer inte att maila ut medlemsregistret, p.g.a. GDPR  
o samfällighetens uppgifter i Eniro kommer att uppdateras 
o styrelsen arbetar med frågan om besiktning av fibern 
o offertförfrågan om åtgärd av bryggbelysningen skickas ut under 

kommande veckorna 
 
Viktiga påminnelser 

o Glöm inte att meddela styrelsen om du sålt din fastighet, så att vi kan ta 
kontakt med nya ägaren och uppdatera debiteringslistan. Under sista 
månaderna så har detta inte gjorts. 

o När man vill ta kontakt med någon i styrelsen, gäller alla frågor, vill vi att 
ni alltid skriver till hela gruppen (i.e., styrelsen@ingarostrand.se) istället 
för till enskilda medlemmar. Detta är viktigt eftersom styrelsen behöver 
dokumentera samtliga ärenden som kommer in. 

o När du använder bommen ner till rampen – glöm inte att låsa! 
 
Om du tänker hyra ut din båtplats nästa säsong – kontakta bryggansvarig Kate 
Sullivan. Det finns en ny medlem som letar efter en båtplats att hyra. 

mailto:styrelsen@ingarostrand.se


 

Gemensamhetsdagen 9e oktober kl 10-14 
 
Hamnen, stora stranden och bryggor 
Ta upp badflottarna och badlinorna. 
Borsta borden och sofforna samt lägga över presenningar. 
Ställa in leksakslådan och järnstolarna i omklädningshytten. 
Skrapa bort havstulpaner från räddningsstegarna. 
Kratta/städa stränderna. 
Ta hand om ev. ris/sly-hög och lägga den i rännan i backen ner till bastun. 
Städa bryggorna vid behov. Rensa från jord, löv och mossa. 
Byta ut plankan som skadats på bryggan närmast bastun. 
 
Stenen/Bastustranden 
Borsta bordet längst stigen från Hästskoslingan till bryggorna och bordet och 
bänken vid stranden och lägg presenning över. 
Kratta/städa stranden. 
Ta hand om ris/sly-högen och lägga den i rännan backen ner till bastun. 
Sopa/skrapa trappan ner till bryggan från mossa. 
Rishögen på bryggan läggs i rännan. 
 
Myrängsvägens fotbollsplan 
Borsta av bordet och lägg över presenning. 
Städa vid behov. 
 
Gångstigen vid Myrängsvägens postlådor 
Jämna till marken. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Ingaröstrands styrelse 
gm/ Kate Sullivan och Ulla Eriksson 
 
 
  
 


