
Medlemsinformation för Tuna Samfällighet

Flisplan                                                                                                                                 
I första hand vill vi nu påpeka att vi från den 1:a juli ska lägga allt ris, grenar, stammar till 
höger på flisplan.
Det är nu av största vikt att ni lägger utanför den grusade ytan som vi nu markerat med en 
grusad kant.
Börja med att lägga en meter eller mer utanför den grusade kanten.
Obs absolut inget byggvirke, rötter eller stubbar.
Problemet idag är att vi får väldigt liten ersättning för det som finns i våra högar beroende 
på dålig kvalitet som bränsle. Samtidigt har vi varit tvungna att av och till ta in hjälp för att 
korrigera våra högar som glidit ut på planen. Så idag är förtjänsten lika med noll.
Samtidigt kan vi inte längre tillåta andra än medlemmar att lägga ris på högarna p.g.a. den 
dåliga lönsamheten. Vi har noterat att vår flisplan av och till används av icke medlemmar. 
Styrelsen överväger därför att sätta upp bommar eller en kedja framför flisplan med lås 
som endast medlemmar har tillgång till.
Baden 
Är i iordninggjorda och nu med ny bänk på Lilla Badet. Fortfarande lite mycket gäss och 
myror på Stora Badet men vi jobbar på det.
Skogen, allmänningar 
I skogen är det fortfarande mycket bekymmersamt med ständiga angrepp av 
granbarkborre och vi hinner inte alls att ta ner träden i den takt som vore önskvärt. 
Samtidigt vill vi uppmuntra alla att röja och hålla undan sly utanför sina tomter.
Ja överhuvudtaget ser ni något som skulle behöva åtgärdas så gör det gärna själv, men är 
du osäker på vad grannarna skulle tycka så hör med dem först.
Vi kan även som sommarläsning rekommendera att ni går in på vår hemsida och påminner 
er om ordningsregler mm. (www.tuna samfällighet)
Vatten
Bengt R har nu fått semester och vi har två ärrade ersättare. Men vid problem larma på 
Facebook eller ring mig eller annan person i styrelsen. Observera även vikten av att ni har 
en reservdunk med vatten hemma om vi får oväntat avbrott. För kännedom kan vi även 
meddela att Blomkvists rör övergått till annan ägare. Hur det blir får vi se.

Sist men inte minst håll 30 km inom området och se till att ni använder mötesplatserna så 
ni inte kör sönder kanterna på asfalten.

OBS, Ni kan redan nu boka in årsmötet till lördagen den 17:e september. Många viktiga 
frågor bl.a. ev höjda avgifter, bom framför flisplan mm. mm. Motioner ska vara styrelsen 
tillhanda senast 15/8.
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