Vårbrev 2015
Hej Alla Varholmare!

Så är då våren äntligen här och säsongen
kan starta. Vattnet och avloppet kom på
lagom till påsk.
Stort tack till Per-Ander och Olle samt
övriga som hjälpte till med arbetet.
VA gruppen har noterat att ett antal
vatten-kranar är svåra att hitta. Är din
kran lätt att komma åt? Om inte så
kontakta föreståndaren om du behöver
hjälp med att flytta den.
Nedan finner ni lite information inför sommaren.
Styrelsen önskar er alla en härlig vår och en skön sommar på vår fantastiska ö
Väl möt på ön! /Styrelsen

Arbetsdagar 2014
Arbetsdagarna är i år den 2 maj, 4 juli samt 5 september (obligatorisk deltagande vid minst 2
tillfällen). Samling vid Dansbana kl. 11.00 för 4 timmars arbetsplikt plus tid att fika.
Har du förslag på saker som är av allmänt intresse som bör göras på arbetsdagen, eller inte kan
deltaga kontakta föreståndaren eller ordförande för att få dig tilldelad en uppgift att utföra på
annan tid.

ROT- avdrag – Passa På
Denna sommar är sista året som ni kan utnyttja och få halva arbetskostnaden täckt genom ROT –
avdrag om ni anlitar hantverkare. Ni behöver då ett intyg från styrelsen som intygar att
Kolonilotten är upplåten för övernattning (formellt krav) för att ni skall vara berättigade till
ROT-avdrag.
Behöver ni detta eller har andra frågor i ärende så kontakta ordförande.

Hemsidan
Hemsidan (www.storawarholmen.nu) är nu åter i drift med Anders Pohlheimer som
webredaktör.
Har du bilder eller annan information som du tycker passar på hemsidan så kontakta Anders.
Det finns även en Facebook grupp ”Stora Varholmens Havsbadskoloni” och om du vill gå med så
kontakta Anders.

Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till Stora Varholmen.
Christina och Patrik Åfeldt har tagit över hus nr 89.
Jessica Hamstein och Mattias Reilitz har köpt hus nr 93
SJUNG IN VÅREN – VALBORGSMÄSSOAFTON KL 20.00
Vi fortsätter på Carin Bengtssons trevliga initiativ att sjunga in våren vid brännplatsen. Tradition lever
vidare!

Avfall och sophantering
Vi kommer även i år att ha bygg- och skrotcontainer på
plats under sommaren.
Inget får ställas utanför containrarna. Har du gamla
vitvaror färgburkar mm, kan dessa ställas vi containern
dag innan tömning. Kontakta föreståndaren för
information om tömningsdag.
Vänligen respektera detta för allas trevnad. Vi vill ju att
ångbåtsbryggan skall se välkomnade ut!
Brännplatsen: Här bränner vi ris, rent trä,
pappkartonger.
Följande får ej eldas: tryckimpregnerat eller målat
virke, plast, frigolit samt annat som är miljöfarligt.
Eldning på annan plats kan ske vid behov. Kontakta i så
fall föreståndaren för tillstånd.
Avfallscontainern, är i första hand till för
hushållsavfall och plast. Släng glas, lampor, burkar mm
i avsedda behållare.
Skrotcontainern, är endast avsedd för metallskrot
Byggavfallscontainern, är avsedd för allt byggavfal
förutom det som kan eldas eller skall läggas i
skrotcontainern.
Såhär gör man med gamla fönster: Ta ur glaset och lägg
i avfallscontainern. Ramen bränner du eller lägger i
container för byggavfall.

Avgifter 2015
Inbetalningsavin är utskickad.
Saknar du denna, kontakta
Lasse Pettersson.
Sista betalningsdag 30 april
Bankgiro 5503-0464
Avgifter:
Årsavgiften 12 600 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

Tänk på att komprimera, stuva och lägga/slänga ditt
avfall långt in och i rätt container.
Lite av varje:
Båtar som ligger upplagda på ängen vid norra viken
skall vara sjösatta senast den 31 maj.
Ställ iordning bockar mm för båtar samt städa
uppläggningsplatsen senast 31 maj
Båtvagnar på rampen
Tanka när du använder föreningens maskiner.
Anmäla fel på maskiner mm till den som är ansvarig
(framgår av lista med arbetsuppgifter)
Birgitta Röström fortsätter att arbeta som
byggsamordnare.
Vi saknar fortfarande några till festkommittén. Vill du
hjälpa till så kontakta Anna Onsholm. Tanken är att ha
två grupper. En som ansvarar för Midsommarafton och
en som tar hand om midsommardagen.
Hundar, får inte springa lösa

Hundbajs
Styrelsen har fått flera
klagomål gällande
hundbajs.
Det är inte Ok att rasta
sin hund och låta skiten
ligga kvar.
Plocka upp efter er!

