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Aktuellt

Stranden

Ansökan om strandskyddsdispens
Värmdö kommun vill att föreningen river stängslet som omringar badet eftersom det omfattas av
strandsskyddsbestämmelserna.
Föreningen har skickat in en ansökan om
strandskyddsdispens och framhåller att stängslet har suttit uppe sen 50-talet samt att utan ett
stängsel finns inget skydd mot den hårt
trafikerade väg 222 vilket utgör en direkt livsfara
för barn som vistas på stranden. Helt öppet för
allmänheten medför även ökat slitage av marken.
Föreningen inväntar nu nämndens beslut.

Säkrare bad
Dykare har undersökt
botten på badet och
inventerat bryggorna.
De konstaterade att
inga pålar, glas eller
skadligt finns på botten. Bryggorna behöver
dock rustas upp och ses över. Renoveringsplan
tas fram under hösten.

Föreläggande att ta bort skyltställning
Bygg- och miljökontoret har skickat ett förslag till
nämnden om ett föreläggande att föreningen ska
ta bort skyltställningen på fastigheten Mörtnäs
1:484, vid infarten till Mörtnäs.
Föreningens inriktningen är att behålla skyltställningen av den anledningen att intäkterna
finansierar skötseln av marken kring ställningen.

Midsommar
Årets midsommarfirande på mormors äng bjöd på
härligt väder, traditionell ringdans och lekar. 300
godispåsar gick åt och vi tackar ICA Maxi för
samarbetet. Pengarna som kom in från fiskdammen kommer att användas till att täcka en del
av kostnaderna för midsommarfirandet.
Schlagerpartyt på dansbanan en succé
Senare på kvällen
spelade Thérèse Andersson Lewis och Gregor
Michaj bjöd på eldslukning och ballongkonster till barnens stora förtjusning.
Stort tack till alla som hjälpte till under midsommar. Särskilt tack vill vi i styrelsen rikta till:
Karolina Levinson, Carl Wöhlk och
Anna Woodruff.

Gungställningen och ny dusch
Under sommaren är förutom badet
gungorna på stranden mycket populära.
Gungställningen är dock gammal och
sliten. Bland annat har fundamenten
börja komma fram och som nödlösning
har de försetts med ett temporärt skydd.
Det finns planer på att ersätta gungställningen under nästa år.
Ny dusch har också installerats som
ger en skön tempererad duschning.
Sommargäster
Även i år hyrs stugan
vid stranden ut till samma sommargäster som
förra året. De kommer
att sköta tömning av
soptunnor och hjälpa till att hålla ordning på
stranden. De utför också mindre uppdrag som
att byta ut panelen i ena omklädningsrummet
och måla över klotter

Vill du också bli medlem?
Föreningen startades 1936 och driver frågor
som värnar om gamla traditioner och ökar
trivseln i området. Föreningen arrangerar också
Midsommarfirande, Valborg och ansvarar för
drift och underhåll av stranden.
Medlemsavgiften är 500 kr per familj och år.
Betala på PG 5 92 72-5 och märk betalningen
med fastighetsbeteckningen. Efter mottagen
betalning erhålles ett P-tillstånd till stranden.
Ju fler medlemmar som engagerar sig desto
större är möjligheten att påverka.

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