Till Dig som är medlem i Mörkö Sommarstugeägarförening			

april 2013

KALLELSE till ÅRSMÖTE
Söndagen 19:de maj 2013 kl 10:00
Mörkö Bygdegård
Dagordning bifogas
Efter årsmötet kommer Östen Johansson att
redogöra för arbetet i Utredningen om Bostadsarrenden.

Årsavgiften för 2013 är 300:- 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 både tid och
pengar att spåra okänd avsändare.

Tomträtts och arrendeutredningen har inbjudit till ett möte om avgift för
bostadsarrende. Vi kommer att få tillfälle att redogöra för situationen på Mörkö.
Gertrud Westin Sjödahl och Lars Landin arbetar med att sammanställa erfarenheterna från vår egen långdragna process. För att förbättra rättssäkerheten kommer
vi också att till utredarna föreslå såväl tydliggöranden som ändringar i lagen.
Vi samarbetar med andra arrendeföreningar i närområdet, som varit utsatta för
samma dramatiska avgiftshöjningar.
Du är välkommen med synpunkter. Vill du veta mer om direktiven för utredningen
finns de på www.sou.gov.se under aktuella utredningar för Justitiedepartementet,
dir. 2011:60. Information finns också på vår egen hemsida, www.morkostugan.se,
under rubriken ”BARO-nytt” under fliken ”Medlemssidor”. Saknar du ditt
lösenord? Mejla till info@morkostugan.se.

Aktuellt på Mörkö våren/sommaren 2013
• Loppmarknader vid Mörkö Bygdegård. Lördagarna 1 juni, 6 juli och 3 augusti kl 10-14.
Bord kan bokas fr.o.m. 1 april hos Anita Andersson på tel 0156-135 36.
• Plantdag. Lördag 18 maj kl 13. Försäljning/byte av egna och andras växter. Läs mer på
www.bygdegarden.morko.se
• Idala Café & Galleri. Caféet och Lanthandeln öppnar lördag 1 juni. I år är det i ny regi.
Louise Thor berättar att Mankan kommer tillbaka i augusti. Läs mer på www.idala.nu
• Mörkö Kyrka. Läs 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.
Isen har till slut försvunnit, sjöfågeln är tillbaka och hörs tidigt på morgonen. Träden knoppas, 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

