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Hej i höstrusket!
Alla i föreningen var inbjudna till en visning av historiska vykort. I lördags 30 september skedde
visningen i Hölö Kyrkskola. På visningen var vi ca 30 personer, 15 arrendatorer och ca 15 från andra
föreningar i Kyrkskolan. Roger Stigell, skribent och journalist, har samlat historiska vykort under
ca 30 år över framförallt Hölö och Mörkö. Visningen blev mycket uppskattad och flera diskussioner
uppstod. Synd om er som missade denna visning. Många av vykorten finns under hösten att beskåda i
caféet på Kyrkskolan för intresserade.
Roger kommer att återkomma till oss och då berätta om djurlivet på Mörkö och framförallt om
havsörnen som han hjälpt till att utfordra under flera decennier. Utfordringen slutade för ca 10 år
sedan och nu förväntas havsörnen klara sig själv. Denna tillställning blir troligen av på vårkanten.
Inbjudan kommer!!
För tillfället ligger 9 st ärenden i Arrendenämnden och väntar på förhandling varav 7 st är medlemmar
i föreningen. Enligt Arrendenämnden är det sannolikt att förhandlingen kommer att ske efter
årsskiftet. Men inte helt uteslutet att det sker redan i år!
Jag själv var med om ett förlikningsmöte i Arrendenämnden den 18 september. Vid sittande möte
ökade då jordägaren yrkanden för 3 st arrenden med 3000:-/år från ett redan högt yrkande.
Exempelvis var det en arrendator som idag betalar 27.000:- i arrendeavgift och som fått yrkande på
45.000:-. Arrendenämnden försökte få till en förlikning mellan jordägare och arrendatorer men jag tror
ingen gick med på det.
Mitt eget arrende och ytterligare drygt 20 st arrenden ska ha nya kontrakt 1 april nästa år.
Något yrkande har vi inte fått ännu men det kommer väl som en julklapp. Vad som kommer att stå i
yrkandet vet jag inte men jag kan ju gissa. Så nu börjar det igen!! När det kommer kallar jag till ett
medlemsmöte så vi får diskutera och komma överens hur vi ska agera.
För övrigt har ju svampsäsongen inte varit lysande hittills men nu börjar kantarellerna lysa gula på mitt
ställe, men var det är berättar jag inte! 
När du får yrkande från Godset hör av dig!!
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