Till Dig som är medlem i Mörkö Sommarstugeägarförening			

april 2012

KALLELSE till ÅRSMÖTE
Söndagen 13:de maj 2012 kl 10:00
Mörkö Bygdegård
Dagordning bifogas

Årsavgift
Avgiften för 2012 är 200:- och skall betalas senast 31:a maj på plusgiro 152332-3
Mörkö Sommarstugeägarförening. Inbetalningskort bifogas. Om du betalar via
Internet, glöm inte att ange tomtnr och namn. Det kostar pengar att spåra okänd
avsändare.

Vilande tvister i arrendenämnden
Vid förhandlingarna med Fredric Bonde angående avgifterna har vi inte lyckats nå
någon förlikning. Vår utgångspunkt har varit att hovrättsdomen skall vara styrande,
medan Fredric Bonde säger att han arbetar efter en annan princip,
nytecknade avtal. Arrendenämnden har tagit tillbaka initiativet och har kallat
parterna till ett förlikningsmöte 9:de maj.
Vi stod inför en ny process i arrendenämnden. Hur vi skulle ställa oss inför detta
beslutades vid medlemsmötet 9:de april.
Ett välbesökt möte beslöt enhälligt att föreningen skulle driva processen med
advokat och kostnaderna skulle föreningen/medlemmarna stå för.
Styrelsen fick i uppdrag att undersöka om det finns ett bättre alternativ till advokat.
En förutsättning för framgång är att vi håller ihop. Gör inga enskilda överenskommelser med markägaren.

BARO Bostadsarrendatorernas Riksorganisation
Baro hade årsmöte lördagen 18:de februari. Läs mer på www.arrenden.se

Aktuellt på Mörkö våren/sommaren 2012
• Loppmarknader vid Mörkö Bygdegård. Lördagarna 2 juni, 7 juli och 4 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 öppnar i mitten av juni och hälsar att vi även i år kan se fram
emot en kväll med Mankan. www.idala.nu
• Mörkö Kyrka. Musik vid helgsmål lördag 30 juni kl 18:00, se mer på www.holomorkokyrka.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.

Tips
Vill du veta mer om Mörkö; historia, geografi och människorna som bodde på Mörkö?
Besök Hölö Mörkö Hembygdsförenings hemsida www.holomorkohbf.se och läs mer.
Kylan biter sig kvar, men ljuset är tillbaka och blåsippor och tussilago blommar för fullt.
Underbara löften om hur härligt det är att varje sommar komma tillbaka till ett älskat
smultronställe på Mörkö.

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

