Information 2021

Styrelsen önskar alla medlemmar en god fortsättning på året.
I år planerar vi för en normal stadgeenlig årsstämma men om pandemin håller i sig så måste vi
skjuta på stämman. Definitivt beslut kommer att ske i slutet på maj och vi meddelar då via
anslagstavlor, hemsida och epost hur det blir. Utskick av faktura för vägavgift kommer i år via
epost eller brev lite senare än vanligt i slutet av april.
Ordinarie föreningsstämma äger rum enligt normal planering lördagen den 3 juli 2021
kl 10.00 i Aulan på Furuboda Kursgård
Enligt våra stadgar ska stämman hållas i juni-juli och ta upp bland annat följande punkter:
 styrelsens verksamhetsberättelse
 revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet
 val av styrelse, revisorer och valberedning
 styrelsens förslag till budget 2022
 styrelsens förslag till utdebitering av avgift för 2022
 beslut om arvode till styrelse, revisorer och valberedning
 styrelsens förslag till åtgärder
 inkomna ärenden och motioner från medlemmarna. Observera att en motion skall vara
styrelsen tillhanda senast den 15 maj
Gemensam aktivitet
Om pandemiläget tillåter så har vi en gemensam aktivitet då vi kommer att städa upp längs
våra vägar och längs stranden samt träffas efteråt för korvgrillning. Tid är lördagen den 17 juli
2021 kl 09.00 och plats Hillevägens parkering, grillningen sker senare i anslutning till
Monsunvägens P-plats. Information meddelas på hemsidan samt på våra tre anslagstavlor vid
huvudvägarna.
Vidare information
- Föreningen har en hemsida www.alfiskaren.gnol.se
- Anmäl ägarbyte eller ändring av e-postadress till kassör (Bo Hansson,
bosan1@telia.com) eller sekreteraren så att vi skickar info och faktura till rätt adress.
För allas bästa och för att undvika klagomål
 Observera att det krävs marklov från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för
att fälla träd på tomten. Muntlig handläggning är ofta tillräckligt för enstaka träd.
 Fastighetsägarna får inte slänga trädgårdsavfall mm utanför egen tomt.
 Fastighetsägare/Transportör skall ersätta skador på vägarna som uppkommit vid
utförda transporter.
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