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Och så var vintern här…
Kylan och framför allt blåsten har sakta men säkert satt tänderna i vårt område. Än så länge utan –
vad vi vet – värre incidenter. Se till att förankra bryggor och lösgods ordentligt. Skulle du upptäcka
nedblåsta träd som vilar över ledningarna så ring Vattenfall på tel 020-82 58 58. Gör ingenting själv!

Budgeten håller
Vad gäller vintern i övrigt så styr den till viss del det ekonomiska utfallet eftersom vi aldrig vet hur
stora kostnader snöröjning och annat vinterunderhåll drar på sig. Men får vi en normalvinter pekar
det mesta på att budgeten håller.

Kolla upp kablar och ledningar
2023 väntar en nybeläggning av asfaltsvägarna, vilket vi tagit ekonomisk höjd för sedan några år
tillbaka, men redan nästa år börjar förberedelsearbetet med dikning utefter vägarna. Om din
fastighet gränsar till en asfaltsväg är det därför viktigt att du tydligt markerar ev elkablar eller
vattenledningar som ligger i eller passerar diket. Mer info om detta följer i god tid innan arbetet
startar, men det skadar inte att ta en ordentlig titt redan nu om du är osäker på om det finns något
där eller inte.

Vem betalade i förtid?
Alla nya brevlådor är nu på plats enligt plan och har du en egen låda har du fått ett inbetalningskort
på 170: -. Årsavgiften har du förhoppningsvis redan betalat eftersom förfallodagen var 30:e
november. Någon var extra tidigt ute och betalade redan innan inbetalningskortet skickades ut –
dock utan avsändare. Inte heller banken kan identifiera varifrån pengarna kommer. Det vi vet är att
pengarna betalades in i slutet av september. Misstänker du att det kan vara dig vi syftar på så hör av
dig till sekreterare.mhs@gmail.com, så att vi kan registrera betalningen på rätt fastighet.

Städdagar 2022
Städdagen i oktober hade överlag ett bra deltagande och efter två års grilluppehåll fick vi nu även
smaka på korven tillsammans. Förhoppningsvis, om inga nya mutationer eller annat ställer till det,
kan vi fortsatt återgå till normala rutiner kring städdagarna 2022. Vi städar 9 april på våren och 8
oktober på hösten.
Som alltid kan du på hemsidan muskohavsbad.com ta del av ordningsregler och uppdaterade
skötselplaner för allmänningar, vägar, bryggor, brunnar.
Till sist önskar styrelsen er alla en god jul och gott nytt år

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.

