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Håll ut... lite till!

Att vår process har dragit ut på tiden är ingen hemlighet och som några av er vet har processen
återigen skjutits fram. Hovrätten har gett oss en ny tid för förhandling och syn: 5-7 april 2011.
Hovrättens domare underkände den planerade synen i december då han ansåg att det skulle
vara för mörkt. Vi räknar med att domen är klar ca 1 månad efter genomförd syn så rimligtvis
i maj månad 2011. Hur handläggningen i hovrätten går till är vi osäkra på. Det är inte säkert
att det blir muntliga förhandlingar där vi är välkomna. Vi återkommer om detta när vi vet mer.
Om du vill läsa in dig lite finns alla inlagor till hovrätten på www.morkostugan.se.

Nya femårskontrakt fr o m 2011

Vår markägare har nu skickat ut kontraktsförslag till er som skall ha nya kontrakt 2011 (1/4,
1/7, 1/10). Inte oväntat är kraven som tidigare: A-tomt 90-100 000:-, B-tomt 70 000:-,
C-tomt 40 000:- och D-tomt 20 000:-.
Vi uppmanar alla att inte skriva på! När markägaren inte får några påskrivna kontrakt kommer han att hänskjuta ärendet till arrendenämnden. Du betalar din arrendeavgift på utsatt dag
och du behöver inte oroa dig för att gå miste om arrendet. Du behöver inte meddela markägaren att du inte accepterar förslaget, inget juridiskt krav.
Även denna tvist kommer att avgöras i arrendenämnden. I januari kommer vi att kontakta dig
och be om en fullmakt för vår advokat så att han kan företräda dig i arrendenämnden.
För er som skall ha nytt kontrakt fr o m 1/1 2011 och inte accepterat kontraktsförslaget är
tvisten redan hänskjuten till arrendenämnden. Lasse Landin kommer att kontakta er för fullmakter till vår advokat, som skriver ett gemensamt yttrande till arrendenämnden.
Tidigare ärenden i arrendenämnden är vilande.

Arrendeavgifter att betala 2011 uppräknade med KPI.
• För kontraktsperioden 2006 - 2010 gäller följande avgifter:
A-tomt 21 575:B-tomt 18 167:C-tomt 12 151:D-tomt 8 856:• För kontraktsperioden 2007 - 2011 gäller följande avgifter:
A-tomt 24 957:B-tomt 20 296:C-tomt 13 353:D-tomt 9 614:• De som skulle haft nytt kontrakt 2008:
A-tomt 20 608:B-tomt 18 196:C-tomt 12 178:-

D-tomt 8 870:-

• De som skulle haft nytt kontrakt 2009:
A-tomt 21 572:B-tomt 18 165:C-tomt 12 150:-

D-tomt 8 852:-

• De som skulle haft nytt kontrakt 2010:
A-tomt 21 574:B-tomt 18 170:C-tomt 12 152:-

D-tomt 8 857:-

KPI talet för oktober 2010 305,57 www.scb.se

Julbegivenheter på Mörkö

Hösten gör sig redo för att lämna över till kyla och snö och vi är många som stänger igen våra
stugor inför vintern. Men trots det händer det fortfarande lite roligt på ön. Försök koppla bort
grevar och arrenden för stunden, koppla av och gör en utflykt, kanske till något av följande:
• Idala
Julmarknad 1:a 2:a och 3:e advent, lördag och söndag kl 11:00-16:00. www.idala.nu
• Oaxen
Julmarknad vid bygdegården Gillet med försäljning av hantverk och delikatesser. 1:a advent
(27-28 nov), lördag och söndag kl 11:00-15:00. www.oaxenbygdegard.se
• Tullgarn
Julmarknad i Drottning Victorias Hovstall & Orangeriet 4-5 och 11-12 december kl 11:00-17:00.
www.tullgarnsvardshus.se
• Hölö Kyrkskola
Sörmlandskustens Konst & Hantverksförening har marknad 2:a advent (4-5 dec).
• Mörkö Kyrka
Mankans julkonsert: onsdag 15:e och torsdag 16:e december kl 19:00.
Biljetter finns hos Södertälje turistbyrå som nu ligger i Lunagallerian vid biblioteket och Hölö
församling tfn 08-554 309 80 exp tid onsdag & fredag 9-12. www.holomorkokyrka.se
• Hölö kyrka
Julkonsert med församlingens körer lördag 18:e december kl. 18:00. www.holomorkokyrka.se

Vet du om att 300 platser på Mörkö finns beskrivna på Internet?

Hölö Mörkö Hembygdsförening har 2009-2010 arbetat intensivt med att beskriva i stort sett
varenda by, gård, torp och mycket mera, för publicering på Internet. En flytande gräns har satts
vid 1920 - men många senare företeelser finns med. Jobbet, i en första omgång, närmar sig sitt
slut - endast ett 40-tal platser återstår.
Gå in och titta själv på www.familjeband.se. Sedan du skaffat login/lösenord och loggat in,
klicka på ”Bygdeband”. Sök gärna först på ”Mörkö socken” och klicka på ”Visa på karta” då får du överblick över vad som finns inlagt. Föreningen vill gärna ha feedback så mejla gärna
rättelser och synpunkter till bengt.stenberg@tele2.se.
Det kan verka tidigt så här i november men hörs vi inte innan
så vill vi i styrelsen passa på att önska er alla en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!
Mörkö Sommarstugeägarförening
Hemsida: www.morkostugan.se

E-post: info@morkostugan.se

