
 

Information från styrelsen augusti 2013 
 

Bäste Varholmare! 

 

Sommaren lider tyvärr mot sitt slut men vilken fantastisk sommar vi haft. Kan man ha det bättre än 

vad vi haft både med väder och alla lyckade arrangemang? Nu ser vi fram emot en vacker höst med 

Brittsommar, Hummerfiske och allt vad hösten hör till. 

 

Vi har samlat ihop en hel del information till er som ni finner nedan samt i bilagda dokument. 

Tag del samt återkoppla snarats där det behövs. 

 
Hälsningar 

 

Styrelsen  

 

Arbetsdag Söndag den 8 September 11.00 
 

Då var det dags för sista arbetsdagen för året. Vi hoppas på en bra uppslutning då vi har mycket som 

skall utföras. Som vanligt tag med arbetsredskap. I år eftersöker vi fiskare som har ”vadar-stövlar”. 

Tag med dessa för att rensa i dammen. Vi ska bl.a. lägga färdigt pappen på dansbanan, fortsätta 

vägbygget vid norra viken och städa upp i t.ex. Solviken. 

 

Skrotcontainer finns på plats. När vi talar om skrotcontainer vill vi passa på att meddela att det inte 

är tillåtit att lägga byggavfall, ställa spisar mm utanför den vanliga containern under året. Dels ser det 

väldigt illa ut dels har Vrångö Transport inga möjligheter att ta hand om detta vid alla tillfällen. 
Samling på dansbana – Fika blir det som vanligt! 

 

Godkännande av VA installationer (Bilaga) 
 
Som en del av Avloppsprojektet sökte föreningen ett gemensamt Bygglov för VA installation i husen. 

Bygglovet gäller från 2010-04-01. Arbetet skall vara påbörjat inom två år samt avslutat inom fem år. 

 

Ni som nu är klara med era installationer av VA ber vi fylla i bifogad blankett, kryssa i vilka 

installationer som är gjorda (typ varmvattenberedare), skriv på samt lämna/skicka den till Olle 

Jivhem eller någon i styrelsen. 

 

Är du inte klar så har du tiden fram till och med mars 2015 på dig att slutföra arbetet. Därefter måste 

nytt bygglov sökas och bekostas av respektive husägare. 

Tag gärna med ifylld blankett på arbetsdagen. Har du inte tillgång till skrivare så kommer det att 
finnas blanketter där. 

Färjeturlista Vintern 2013-2014 
 

Vi har nu handlat upp trafiken för vintern. 

Turlista bifogas. 

 

 



 

 

Nya Sjöbodar (Bilaga) 
 

Arbetet med att ta fram underlag för att kunna tillgodose behovet av fler sjöbodar är nu i full gång. 

Mer information samt en enkät finner du i bilagan. 

 

Ni som inte anmält er, men är intresserade av sjöbod, så är det är inte för sent. Ni som inte har 

intresse, tag ändå del av informationen. Vi är även intresserade av era synpunkter , för att få till bästa 
möjliga placering av de nya sjöbodarna. 

Protokoll Extra årsmöte (Bilaga) 
 

Så var protokollet justerat och klart. Kopia bifogas.    
  

Traktorn 
 

Som många sett,  har traktorn gjort sin sista resa. Den stannade efter ett ”dödsryck” i racerfart nere i 
dalen. Det är inte värt att lägga mer pengar på denna, så  arbete pågår med att hitta lämplig 

ersättare. Har du kunskap/kontakter hör av dig till Hans Nordström eller Peter Dahlgren. 

 

Brattholmen VA 
 

Brattholmen med fyra hus är nu inkopplade på vårt VA- nät enligt upprättat avtal. 

Anslutningsavgiften om 80 000 kr minus våra utlägg ger ett bra tillskott på VA-kontot. 

Separat vattenmätare finns för uppföljning. De betalar årsavgift i likhet med Mansholmen.   

 


