MHS augusti 2021:

Årsmöte utomhus
Trots att pandemin och alla restriktioner fortfarande inte helt lämnat oss har livet i alla fall börjat
normalisera sig en aning och därför har vi bestämt att årsmötet ska hållas fysiskt den 5 september.
Mötet kommer (av pandemiskäl) att hållas utomhus vid Grytholmens friluftsmuseum kl. 9.00. Det blir
alltså inget digitalt alternativ.
Vad gäller årsmötet i övrigt hänvisar vi till utskickade handlingar och kan också lägga till att datum för
årsmötet 2022 är bestämt till lördagen den 4 juni.

Muskö i topp i skärgården!
Så vitt vi vet har sommaren avlöpt utan några incidenter och du som har varit här hela juni och juli
har kunnat njuta av en ansenlig dos av värme och sol. Både i vattnet och på land. Uppenbarligen har
även andra lockats av våra vackra ö om man får döma av Telias undersökningar av svenskarnas
rörelsemönster. Muskö toppar skärgårdsligan med 31 % ökning av besökare jämfört med 2020 och
hela 51 % jämfört med 2019. Även Sveriges radio uppmärksammade detta och intervjuade bl a vår
lokala handlare Sune Sandell.

Nej, det är ingen playa
Sannolikt är det också det ökande intresset för Muskö som ligger bakom att vi också haft en hel del
besökare i vårt område under sommaren. Är man obekant med att till exempel badplatsen Muskö
Havsbad i själva verket bäst kan beskrivas som ett ortsnamn, med ett litet, litet bad, kan tankarna
säkert lätt leda iväg till en playa-liknande lång strand och attrahera många ovetande människor.
Detta har bland annat resulterat i en del tokigt parkerade bilar i anslutning till bad och allmänningar
och även på våra mötesplatser. Det gäller särskilt badplatsen Muskö Havsbad och Pensionatsbadet.
Några har till och med haft det dåliga omdömet att ställa sig på helikopterplattan bredvid Norrängen,
vilken självfallet alltid måste få vara helt fri för akuta ambulanstransporter.

P-platser bara för båtplatsinnehavare
Sanningen är den att det i princip inte finns utrymme för några allmänna besöksplatser någonstans
utefter våra vägar, och det gör att det lätt kan bli stökigt. På våra bad, allmänningar och grönytor är
det förbjudet att parkera. Parkeringsförbud gäller vid våra f d tre ångbåtbryggor inom området med
undantag för korttidsparkering för båtplatsinnehavare som har betald båtplats vid respektive brygga.

Grusvägarna – som nya
Har du kört på våra grusvägar under sommaren har du kunnat konstatera att alla fått sig en rejäl
ansiktslyftning med ny grusbeläggning. Nästa års huvuduppgift blir att dika ur utefter våra vägar inför
den stora ytbeläggningen 2023. Med anledning av detta är det viktigt att du tydligt markerar ev.
vatten- och elledningar för att undvika skador i samband med dikningen.

För hög blyhalt
Våra allmänna brunnar runt om i området är av lite skiftande kvalité. Senast har vi tagit vattenprov
på brunnen vid Norrängsvägen 14 som visade sig ha oväntat hög blyhalt, så pass hög att den nu
bedöms vara otjänlig som dricksvatten. Det kan bero på att brunnen inte använts under en längre tid.
På hemsidan kan du läsa mer om tillståndet för våra olika brunnar.

Räkningar kommer…
Pandemin, eller snarare årsmötesförskjutningarna, betyder att årsavgiften sänds ut senare än
normalt. Men var inte orolig, du kommer att få en inbetalningsanmodan så fort årsmötet
avverkats…då får du som fått en ny brevlåda också en tilläggsdebitering på 170:-.
Ses på årsmötet 5 september!
MHS nyhetsbrev utkommer när info finns att förmedla. Informationen
distribueras digitalt till medlemmar med e-postadress. Informationen
publiceras också på MHS hemsida, muskohavsbad.com. Kontakt med
styrelsen fås genom: sekreterare.mhs@gmail.com.

