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Hej Alla Varholmare! 

Här följer information inför våren och en förhoppningsvis solig och härlig sommar.  

   

Vatten o Avlopp 
Ett stort tack till Olle, P-A, Leif, Tony o alla andra som såg till att vi fick igång vatten och avlopp till Påsk. 
Arbete flöt på bra.  Några mindre läckor var det och kommer det nog alltid att vara pga. frostsprängning. Vi 
följer upp förbrukningen veckovis och jämför med tidigare år för att på så sätt upptäcka eventuella läckage.   
När vi ändå är inne på ämnet VA glöm inte att spola rent tunnan några gånger per säsong särskilt det två 
flottörerna så att dom flyter lätt. 

 

Arbetsdagar 
Följande arbetsdagar är planerade under året 
Lördag 7 maj, 18 juni samt 3 september. 11.00–15.30 med avbrott för fika 13.00–13.30.  
Deltagande vid minst två arbetsdagar. Kan du inte vara med kontakta föreståndaren för tilldelning av 
arbetsuppgift. I år är det stort fokus på badplatser samt färdigställa och flytta köksdelen på dansbanan. 
Mejla gärna styrelsen vilken/vilka uppgifter (styrelse@storavarholmen.se senast 2/5) du vill arbeta med så 
underlättar det vår planering   
Följande finns att sätta händerna i; 
 Ny beläggning vägen mot Lidmans 
 Städa i Körsbärsdalen 
 Stolförrådet tak, väggar färdigställs 
 Dansbanan fasadtvätt. Målning 
 Dansbana köksdelen färdigställs (massa job) 
 Dansbanan byta panel 

 Div elarbeten Pumphuset, mm 
 Dasset vid strandvägen skall grävas ur 
 Bastu bryggan städas 
 Baden i Solviken samt stora badet div arbeten 
 Vägar div hål skall lagas 
 Div klippning på allmän mark. 

 
Klippning mm som finns tilldelade som fasta arbetsuppgifter skall inte utföras på arbetsdagen. 
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Sjöbodar 
Sjöbodsgruppen har nu avslutat sitt arbete kompletteringar av ansökan är inskickade till SBK. Vi 
söker nu för 14 bodar i område A, 6 i område B, 3 i område C samt 2 i område D. 
Ytterligare 2 bodar frigörs i område D. 
Dom uppdaterade ritningarna kommer att publiceras på hemsidan inom kort. 
När kan vi börja bygga?  Osäkert om byggnadsnämnden hinner att bereda ärendet inför mötet i 
juni annars lär det komma upp efter sommaren. Problemet är dispensen från Strandskyddet som 
tar 3-6 månader att handlägga. 
Stort tack till Ove D o Peter C samt övriga i Sjöbodsgruppen för nedlagt arbete. 

 

Brygg o Båt Gruppen 
B&B håller möte den 8 maj har du frågor rörande båtplatser eller annat som rör B&B hör av dig 
till Anders B eller någon annan i gruppen. 
 

Valborg 
”Påsk-brasan” blev ju aldrig tänd pga. vädret så nu har vi en ståtlig brasa till Valborg. 
Kl 20.00 Sjunger vi in våren och tänder brasan om vädret medger. 

Miljöstationen 
Containrarna kostar oss över 60.000kr per år – om vi tänker oss för så kan vi hålla ner kostnaden. 
Container för hushållsavfall; tänk på att komprimera ditt avfall släng det långt in. 
Vik ihop kartonger eller fyll dom med skräp. Inga färgburkar eller annat miljöfarligt avfall får 
slängas här. 
Bygg och skrot container; Läs på skylten vilket avfall som får slängas är det en trä container så 
kan man inte slänga plast o plåtrännor. Det blir dyra containrar då vi får betala sorteringsavgifter. 
Pantinlämning; Burkar (alla typer men hela) o Petflaskor skall slängas i respektive kärl.  
Inga plastkassar med blandade burkar/flaskor får läggas säckarna. 
Du som samlar burkar i säck vid ditt hus använd genomskinliga säckar som finns vid 
pantinlämningen. På detta sätt underlättar vi arbetet för SSRS.      

 

Vad händer mer i sommar 
Missa inte följande aktiviteter o händelser i sommar: 

 29 Maj Upplagda båtar skall vara sjösatta 

 9 juli PUB Afton 

 9 juli o 7 augusti HLR utbildning 

 10 juli Extra medlemsmöte 

 16 juli VM i Golf 

 6 augusti Varholmsdagen 

 7 augusti Loppis

Utbildning 
Då många har frågat om båtutbildning så finns det tankar om att denna sommar genomföra en 

förarintygskurs om intresse finns. Kursen skulle kunna följas upp nästa år med skepparexamen. 

Upplägget blir 4-5 kurstillfällen om 2-3 timmar samt en examensskrivning kostnad c:a 1500 kr inklusive 

kurs material och examen. (motsv. kurs hos Sjösportskolan el liknande ligger på 2000-3000kr): 

Vi behöver minst 12 deltagare. Intresseanmälan tas upp på arbetsdagen. 

Styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar 

Avgifter 2016  

Faktura är utskickad saknar 

du denna eller har frågor 

kontakta kassören Lasse P  

Sista betalningsdag 30 april  
Bankgiro 5503-0464 
 
Avgifter: 
Årsavgiften 12 800 kr 
Tillägg för Sjöbod  
Liten 275 kr 
Stor  550 kr  
 
P-Plats Hjuvik  
För de 12 lotter som har 
erhållit P-plats på Hjuvik 
tillkommer 2 300 kr på 
årsavgiften.   
  
Avgift för övertag 
Arv mellan makar inom 6 
månader vid dödsbo – Inga 
avgifter. 
Överföring inom familj – 
Utträde ingen avgift 
Inträde 1500 kr 
Övrig överlåtelse/försäljning 
Utträde: 2 000 kr 
Inträde: 2 000 kr 


