MHS september 2022

Städdag 8 oktober!
Hoppas sommaren har avnjutits på bästa sätt!
Närmast väntar oss nu en städdag lördagen den 8 oktober. Samling 10.00 på vanliga
samlingsplatserna (Valinge brygga, Norrängen, Ingvaldsnäs) och grillning på likaledes kända
ställen kl 13.
Kan du inte vara med på någon av årets städdagar eller utföra uppgifter på annan tid gäller
som tidigare att du kan kompensera din frånvaro med 500 kronor. Se vidare ordningsregler
på muskohavsbad.com

Dikning snart färdig
Som du kanske märkt de senaste veckorna är dikningsarbetet utefter våra vägar i full gång
och sannolikt klart när du läser det här. Nästa vägarbete följer i slag på dikningen då Svevia
ska åtgärda det vi kallar för häng, d v s där slitaget tagit särskilt hårt på våra belagda vägar
och skapat en viss obalans i vägbanan.
Detta görs normalt året före den stora vägomläggningen, men bl a med anledning av höjda
marknadspriser (inflation, stigande elpriser mm), kommer nybeläggningen sannolikt att
skjutas upp. Vägen är dessutom, särskilt när hängarbetet är genomfört, fortfarande i hyggligt
skick och inte i akut behov av åtgärder som ligger nära i tiden.

Dra upp båten!
Hösten och vintern faller ofta på snabbare än man anar och vi vet av erfarenhet att
höststormarna kan ställa till det rejält. Har du båt så se till att dra upp den på land snarast.
Vintertid är det okay att lägga upp båten på ev intilliggande allmänning, men den ska vara
märkt med namn och tomtnummer. Sommartid ska båtarna sjösättas senast 1 juni, eftersom
allmänningarna också har rollen av att vara rekreations-och badområde.
Har du en egen brygga, så surra fast den ordentligt. Det var inte länge sedan ett antal
bryggor blev näst intill demolerade av högt vattenstånd och stormar.
En del nya regler har tagits fram vad gäller båtbryggorna i samfällighetens regi. Se vidare på
muskohavsbad.com.

Om du sladdar av…
När halkan faller på är våra berg- och dalbanevägar inte alltid nådiga för våra bilar och det
händer varje år att ett och annat fordon hamnar vid sidan av vägen. Skulle det hända dig,
finns det nära hjälp att få av vår snöröjare Micke Öhman. Du når honom på tel.nr 0708673687.

Har du betalat årsavgiften?
Ekonomin följer plan, så när som på att ett antal samfällighetsavgifter fortfarande inte är
inbetalda, trots att förfallodatumet passerats med marginal. I enlighet med stadgebeslut
utgår 100:-/mån i dröjsmålsavgift. Vi lider i några få fall även av anonyma inbetalningar, där
vi har svårt att se från vem pengarna kommer. Glöm aldrig att märka upp betalningen med
namn och tomtnummer.
Till sist: Står du i begrepp att sälja din fastighet så ser vi gärna att du meddelar styrelsen
adressuppgifter (mail, mobil etc) på nya ägarna så snart huset är sålt, så att vi kan
kommunicera med rätt personer i samfällighetsärenden.
Ses på städdagen!

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.

