Mörtnäs
Fastighetsägarförening

MEDLEMSBREV

Aktuellt

Ta det lugnt i vinter!

Fiber
Hittills har 184 medlemmar
tecknat avtal ang. fiberanslutning.
Aktivt arbete pågår för att få in fler.
Är du också intresserad, skicka då
in avtalet före den 1 december.
För mer info kontakta: johan.f.tillenius@gmail.com

Under några år har vi haft rejäla vintrar i Mörtnäs
med rikligt snöfall, is och halka. Vägarna i området
är smala och framkomligheten försvåras givetvis
då snövallar bygger ut i gatan. Några enkla regler
är att visa hänsyn, starta
10 min. tidigare, och håll
hastigheten, 30 km/h
gäller i området samt ha
med nödvändig utrustning
som snöskyffel, snöborste
och reflexväst.
Brukligt är också att lämna företräde till det fordon
som kommer upp för backen.
Bär också reflex! Risken att bli påkörd är tre
gånger så stor i mörker som i dagsljus. Kom också
ihåg att reflexer har ett bästföredatum.

Ansökan om strandskyddsdispens
Värmdö kommun har avskrivit ärendet. Det som
kvarstår är sakfrågan som handlar om de skyltar som
sitter uppe på stängslet och som informerar att badet
är privat och ägs av föreningen. Styrelsen kommer att
lämna in bevis på att skyltarna funnits sedan 1975
samt se över formuleringen.
Tillsynsärende avseende olovlig skylt
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat
att avsluta ärendet utan åtgärd eftersom skyltställningen stått på platsen i mer än 10 år och den
olovliga åtgärden betraktas därför som preskriberad.
Skyltställningen kommer därmed att stå kvar.

Loppis

En frostig söndag i oktober anordnade MFF tillsammans med Charlotte Pompeius loppis nere på fotbollsplanen, tack för idé och engagemang Charlotte!

Föreningens medlemsregister ofullständigt
Vi har granskat vårt medlemsregister och funnit
att flera av våra medlemmar saknar fullständiga
kontaktuppgifter. Vi behöver din hjälp genom att du
skickar in dina kontaktuppgifter till oss där du
anger följande: Fastighetsbeteckning, namn,
adress och e-post-adress. Skicka in uppgifterna till
e-post-adress: mortnasfastfor@gmail.com
Tack på förhand!

Vill du också bli medlem?

Alla försäljare var glada och taggade, men det
var tyvärr lite för kyligt för att kunderna skulle flockas. Att ordna en lokal loppis är en fantastisk idé och
vi kommer absolut att upprepa detta under 2014.
Det är lämpligt att bjuda in över ett större område så
uppslutningen blir så stor som möjligt, det ordnar vi
genom affischering. Har ni fler förslag på aktiviteter
där vi i Fastighetsägarföreningen kan hjälpa till får ni
gärna kontakta styrelsen!

Föreningen startades 1936 och driver frågor som
värnar om gamla traditioner och ökar trivseln i området. Ju fler medlemmar som engagerar sig i frågor
som rör Mörtnäs destu större chanser har
vi att kunna förändra och förbättra.
Medlemsavgiften är 500 kr per familj och år.
Betala på PG 5 92 72-5 och märk betalningen
med fastighetsbeteckningen.

God jul och gott nytt år!

Vi i styrelsen vill passa på
att önska alla föreningens
medlemmar en riktigt
god jul och ett gott nytt år!

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