Månadsbrev Mars 2015.
Hej, inte nog med att februari är årets kortaste månad. Arbetet med att säkerställa att vi blir
tillräckligt många och att avtalet går i lås gör att tiden bara rusar fram. Under februari har vi fått 31
nya medlemmar och är nu 461 st och vi i styrelsen vill passa på att hälsa alla nya medlemmar
välkomna. Vi har även fått in massor av svar på vår fråga om IP-Only avtalet. Av 165 inkomna svar har
154 varit positiva, 5 negativa och 6 som inte kunnat ta ställning. Vi känner därför att vi har ett kraftigt
medlemsstöd i ryggen inför slutspurten.
Föreningen behöver göra en ”Petter Northug-spurt” för att komma i mål som segrare!
Som vi skrev i februaribrevet behöver vi bli minst 600 st som slutligen tecknar sig för avtalet och vi
behöver således få med ca 150 nya medlemmar. Det är nu som var och en kan göra en sista stor
insats. Om knappt 5 veckor är det påsk och det är ju en helg, då många är ute och vårpysslar i
trädgården. För de som är fritidsboende i vårt område, blir det kanske första riktiga besöket i
fritidshuset. Ta då tillfället i akt och prata med grannarna och uppmana dem att bli medlemmar. Om
varje medlem pratar med sina grannar, så räcker det med att var tredje får napp för att vi ska bli
fulltaliga. Även om man som nordbo inte vill ”tränga sig på”, så tjänar vi alla i slutändan på att vi når
vårt mål.
Under tiden stretar vi i styrelsen på för fullt. Vi har delat ut flygblad till alla fasta hushåll i vårt
område, som ännu inte är medlemmar och följer upp med telefonsamtal. På tisdag den 10 mars kl 18
har vi ett informationsmöte i Väderöarnas båtsällskap hus, där vi hoppas att få med en del
tveksamma. (Även medlemmar är naturligtvis välkomna.) Inför påskhelgen kommer vi även att
försöka nå som många fritidsboende som möjligt med flygblad i brevlådor och affischer på
anslagstavlor. Flygblad + direktkontakt via grannar borde kunna bli ganska effektivt.
Vår extrastämma på påskdagen den 5 april kl 15 i Hamburgsunds Folkets Hus kommer dessutom att
vara öppen för alla, även om naturligtvis enbart betalande medlemmar har rösträtt. För de som inte
kan närvara på stämman erbjuder vi möjlighet att rösta genom ombud. Mer information kommer i
kallelsen till stämman under nästa vecka, cw 11, samt kommer även att finnas på hemsidan.
Vi kommer även att lägga upp vårt presentationsmaterial på hemsidan några dagar innan stämman
för att ge varje medlem en chans att sätta sig in materialet i förväg.
Under stämman räknar vi även med att börja distribuera mark- och anslutningsavtal samt även skyltar
att sätta upp i trädgården. Vi vet av erfarenheter från andra föreningar att vi får med ett antal
trögbedda medlemmar, då de ser att många grannar skall ansluta sig.
Ett sista påpekande om de s.k. kanalisationsrabatterna. Det är enbart de medlemmar, som bor i
Tångebackens fritidsområde, uppe vid Storemyren på Hamburgö, de nya tomterna vid Humleviken
eller slutligen det nya området vid Hee/Ytterby, som kan dra nytta av rabatterbjudandet. Vid dessa
områden har nämligen fastighetsägarna redan ombesörjt större kanalisationer i samband med VAarbeten etc. Vi övriga får ju istället större chanser att utnyttja ROT-avdragen.
Eftersom extrastämman ligger redan den 5 april kommer nästa månadsbrev först i början av maj. Om
stämman godkänner avtalet med IP-Only kommer vi även att skicka ut markavtal och anslutningsavtal
för undertecknande. Innan dess hoppas vi att vi ses på stämman. Och glöm inte att värva grannarna!
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