Till Dig som är medlem i Mörkö Sommarstugeägarförening			

april 2011

Dags för årsmöte
Fortfarande finns snö och is kvar runt Mörkö men våren har segrat över den kalla
vintern för blåsippor och tussilago blommar för fullt. Det är hög tid att återvända till
vårt underbara Mörkö.

Årsmöte
KALLELSE till årsmöte söndagen 22 maj 2011 kl 10:00 på Mörkö Bygdegård.
Dagordning bifogas. Efter årsmötet ges möjligheter till frågor.

Årsavgift
Avgiften för 2011 är 200:- och skall betalas in senast 31 maj på plusgiro 152332-3
Mörkö Sommarstugeägarförening. Inbetalningskort bifogas. Om du betalar via internet, var vänlig och glöm inte ange avsändare på meddelandet och tomt med nummer.

Svea Hovrätt förhandling och syn
Tisdagen den 5 april hölls det hovrättsförhandlingar på Riddarholmen. Båda parterna
fick där framföra sina sakframställningar. På onsdag och torsdag därefter gick hovrätten tillsammans med båda parterna och hade syn på 60 tomter. Parterna har sedan rätt
att komma in med en skriftlig slutplädering som skall vara inskickad före den 18 april.
Hovrätten är sedan redo att avkunna dom. Vi har ingen rätt att kommentera motpartens slutplädering och det gäller självfallet båda parterna. På direkt fråga från oss sade
hovrätten att man hoppas kunna vara färdig med en dom före midsommar
BARO Bostadsarrendatorernas Riksorganisation
Mörkö Sommarstugeägarförening har beslutat bli medlem i BARO, Bostadsarrendatorernas Riksorganisation. Skälet är att det finns ett stort behov av att skapa en riksorganisation som kan bistå bostadsarrendatorer i Sverige och förhoppningsvis bli en stark
motpart till giriga jordägare.
BARO som är under uppbyggnad, har som mål att påverka lagstiftningen och har
redan 29 intresserade föreningar från hela landet. Under den korta tid BARO funnits
har vi lyckats informera Justiedepartementet och Justieministern om att vi finns, liksom
ett antal riksdagsledamöter. Mer information finner du på www.arrenden.se

Aktuellt på Mörkö våren/sommaren 2011
• Loppmarknader vid Mörkö Bygdegård. Lördagarna 4 juni, 2 juli och 6 augusti kl 10:00-14:00.
Bord kan bokas fr.o.m. 1 april hos Anita Andersson på tel 0156-135 36.
• Idala Café & Galleri. Maria kommer att öppna Lanthandeln 14 maj och har sen öppet
vardagar 12:00-18:00 och lördag/söndag 10:00-18:00. Cafét är öppet; under juni
lördagar och söndagar, efter midsommar tisdag-söndag 11:00-17:00. Information om
utställningar finns hos Lanthandeln och på www.idala.nu
• Mörkö Kyrka. Musik vid helgsmål lördag 9 juli kl 18:00 Johannes Naumann och
Lena Zetterberg, lördag 23 juli kl 18:00 Bergmans trio, Anders Delin och Musik från
Mörkö blir det lördag 20 augusti kl 18:00 se mer på www.holomorkokyrka.se
• Oaxen Skärgårdskrog. Se www.oaxenkrog.se
Har du tips på något mer som händer på Mörkö? Mejla gärna in tips till oss på
info@morkostugan.se så publicerar vi det på hemsidan eller i nästa brevutskick.

Rabatter - Som medlem har du rabatt hos:
• Järna Trä AB, koden är 3450 och hos Östra Sörmlands Trä AB i Vagnhärad.
• Alex i Järna, som finns vid gamla E4:an 2,5 km söder om Statoil, mitt emot avtagsvägen
till Kulturhuset i YtterJärna.

Vi ses den 22 maj och tills dess håller vi tummarna för att våren håller sig framme och
banar väg för en härligt varm och solig sommar!

Med bästa hälsningar
Styrelsen i Mörkö Sommarstugeägarförening
E-post: info@morkostugan.se Hemsida: www.morkostugan.se

