MÖRTNÄS

MEDLEMSBREV

Fastighetsägareförening

Aktuellt

Aktiviteter på stranden

Ärende - sakfråga
Kommunen har beslutat att driva ärendet vidare
angående skyltarna som sitter uppe på stängslet och
ålägga föreningen ett vite om 25.000 kronor.
Föreningen har skickat in yttrande och hävdar att
skyltarna är uppsatta långt innan lagligt krav på tillstånd för skyltar infördes.
Ersättning för vägrätt Värmdö Mörtnäs 1:484
Efter drygt nio år får föreningen ersättning för den
mark som togs i anspråk för breddning av väg 222.Ett
stort tack till Per Erik Bergström som drivit ärendet.

Vem längtar inte efter sol och bad och lata dagar
på stranden? I sommar testar föreningen två nya
aktiviter, paddle boarding och simskola.

Städdag på stranden
Den 24 maj är det återigen dags att
göra stranden fin inför badsäsongen. Vi träffas
kl. 12.00 och ta med kratta, spade, skottkärra m.m.
Föreningen ordnar med korvgrillning och tar med
material för att bl.a. måla över klotter. Om du har
släpvagn får du gärna ta med dig den.

Simskolan arrangeras i samarbete
med Lillsveds simskola och
deras utbildade
simlärare.
Simskolan äger rum v. 28 och v. 30 med tre grupper; nybörjargrupp, lite-simvanegrupp och simvangrupp. Varje pass är 1,5 timme till en kostnad på
500 kronor/barn/simskolevecka. Anmäl genom att
skicka mail till: lillsvedssimskola@gmail.com
Paddle boarding är en snabbt
växande trend
och under v. 28
arrangerar
Surf my day prova-på-klasser på stranden till rabatterade priser för MFF:s medlemmar. Anmäl dig
före 31/5 på: emmadahl@surfmyday.com

Bottendyk Även i år genomförs

bottendyk för att rensa botten från skadliga föremål samt besiktning av bryggor.
Allt för att göra badet säkrare.

Den 1 juni är det återigen dags för en lokal

loppis på fotbollsplanen i Mörtnäs. Bra för både miljön
Vill du också bli medlem?
och hushållskassan. Det är gratis att ha ett bord och
sälja. Föreningen ser även till att marknadsföra eventet. Föreningen startades 1936 och driver frågor som
värnar om gamla traditioner och ökar trivseln i området. Ju fler medlemmar vi blir destu större chanser har vi att kunna förändra och förbättra.
Medlemsavgiften är 500 kr per familj och år.
Snart är det midsommar igen och
Betala på PG 5 92 72-5 och märk betalningen
i vanlig ordning arrangeras det av
med fastighetsbeteckningen.
MFF på mormors äng. Vi startar
redan på morgonen med att löva
stången och plocka blommor till
kransarna. På eftermiddagen blir det ringdans och
Vi i styrelsen vill passa på
lekar och kvällen avslutas med dans på dansbanan.
att önska alla föreningens
Håll utskik efter affischer som sätts upp i området
medlemmar en skön
med mer info om tider m.m. Är du intresserad av att
sommar med många
hjälpa till? hör av dig i så fall till styrelsen.
härligt lata dagar.

Midsommar

Glad sommar!

Följ oss på facebook eller besök vår hemsida www.mortnas.se
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