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Snart är det sommar igen och inom Skarpöborgs Fastighetsägarförening förbereder vi oss
för att den ska bli så bra som möjligt. I det här vårbrevet kan du läsa om de aktiviteter som
är på gång. Välkomna till Skarpöborgs Fastighetsägarförening!

Årsavgift för medlemskapet 2015.
Tillsammans med det här vårbrevet får du inbetalningskortet för årets medlemskap. Dessutom
debitering av årets bryggplats, vatten- och tenniskontrakt samt föregående års förbrukning av
sommarvatten och strötider för tennis. Medlemsavgiften är 350 kronor och vi ber dig att betala
så snart som möjligt! OBS. Uppdatera dina adressuppgifter på vår hemsida www.skarpoborg.se
och vid din inbetalning så att vi har alla uppgifter. Vi har bytt ekonomi- och medlemssystem,
vilket innebär att fakturan har ett nytt utseende och det är viktigt att du anger fakturanummer
och namn som meddelande/avsändare. Nästa år planerar vi att skicka ut fakturor och vårbrev
som pdf via mejl för att spara pengar. Rätt namn, adress och mejladress är därför viktigt.

Vi fortsätter att rusta våra allmänna platser.
Tennisparken är hjärtat i föreningen. Det var den
fastighet som hovrättsnotarie Birger Svenonius en
gång gav till föreningen som gåva och som är
grunden för vår verksamhet. Inför sommaren
fortsätter vi den allmänna upprustningen.
Förra året bytte vi flaggstång och gungor och
boulebanan och tennisbanan förbättrades. I år
målar vi tennisbod, pumphus och badplatsens
omklädningsrum. Vi har bygglov för ny dansbana
och har offerter för ny byggnad. Beslut om
igångsättning kommer att fattas vid årets stämma.
Vi har också fått planbestämmelser för utbyggnad av Skarpöviksbryggan och kommer att
ansöka om bygglov. Marken i anslutning till Skarpöviksbryggan som vi sålde förra året har nu
slutreglerats av Lantmäteriet.

Nyheter om våra båtplatser, bryggor och gästplatser.
Även våra bryggor och båtplatser rustas.
Utbyggnad av Skarpöviksbryggan liksom el till
bryggan är på gång. Vass har rensats och bojar
har renoverats.
De flesta båtplatser är uthyrda men några
enstaka kan finnas för uthyrning. Kontakta
bryggfogden för information om plats och priser.
Platstilldelningen av båtplatser anslås på
respektive brygga och framgår också av
inbetalningskortet. Andrahandsuthyrning eller
utlåning får inte ske utan godkännande av
bryggfogden.

Som vanligt gäller att undvika onödig parkering vid vändplanen framför Skarpöviksbryggan.
Ramp och möjligheten till sjösättning/upptagning får inte blockeras. För att bryggfogden
snabbt ska kunna få tag i er om det händer något med båtarna/bryggorna vill vi att ni som har
båtplats uppdaterar era kontaktuppgifter på vår hemsida www.skarpoborg.se. Detta för att
öka den egna båtens säkerhet.
Gästplatserna (två vid Tygårds brygga i Stegesund och två längst ut på Skarpöviksbryggan) kan
bokas en natt. Sätt en tydlig lapp på tavlan vid respektive brygga när du bokar. För bokning
under midsommarhelgen eller i det fall någon vill ligga längre än en natt ska bryggfogden
kontaktas. Gästbojarna i Stegesund tar max 4 ton båtvikt medan bojarna vid Skarpöviksbryggan
tar max 3 ton båtvikt.

Sommarvatten är inkopplat.
Sommarvattnet är inkopplat. Se till att spola igenom ledningen ordentligt innan ni börjar
använda. Sommarvattnet stängs av under oktober månad. Om vattentillförsel eller
vattenmätare inte fungerar ber vi er kontakta vattenfogden.

Sommarstart för tennisbanan och tennisskolan.
Välkommen att spela tennis på vår fina tennisbana.
Vi planerar att öppna banan i mitten av maj. Läs på
vår hemsida när banan är spelklar.
Tänk på att fylla i alla uppgifter på bokningsschemat
som finns vid banan. Alla som spelat förra året och
skrivit in sina uppgifter har fått en siffra (Nr.) att
använda vid bokningen. Observera att det kan vara
en annan siffra än den som du hade förra året.
Om du är ny spelare, så fyller du i dina uppgifter på schemat ”Bokning av löstider 2015”. Välj
första lediga nummer, fyll i nödvändiga uppgifter och använd sedan den siffran vid bokning av
tider under hela säsongen.
Tennisskola för ungdomar på Skarpö 2015 – Veckan efter midsommar, 22 – 26 juni, är alla
ungdomar mellan 8 – 14 år välkomna till tennisskolan. Anmälan görs på vår hemsida
www.skarpoborg.se och priset är 400 kr per barn och vecka. Upprop för tennisskolan sker
söndagen den 21 juni kl 19.00 i tennisparken, då gruppindelning och schemaläggning görs.
Tennisskola för vuxna på Skarpö 2015 – Om intresse finns så är kör vi gruppspel för vuxna.
Anmälan görs på vår hemsida och priset är 500 kr per vuxen och vecka. 1 tim spel per dag.
Upprop med gruppindelning för vuxna sker i tennisparken den 21 juni kl 20.00.

Badplatsen har rustats och är klar för användning.
Badplatsen är klar för användning. Omklädningsrummet och toaletten fick förra året nytt golv
och i år har vi målat och fräschat upp omklädningsrummen. Nu hoppas vi bara på fint
sommarväder.

Arbetet med kommunalt vatten och avlopp startar i höst.
Planeringen av kommunalt vatten och avlopp har pågått under en längre tid och i september i
år sätter det praktiska arbetet igång. Det planeras pågå under 2015 och 2016 och vara avslutat
vid årsskiftet 2016/2017. Läs mer om det här på www.roslagsvatten.se. Information kan också
hämtas från Skarpö Vägförening.

Årsmötet äger rum söndagen den 21 juni.
Årsmötet äger rum i tennisparken den 21 juni 2015 kl 16.00. Vi önskar alla varmt välkomna.

Kontakta oss:
Om ni har synpunkter, idéer eller vill hjälpa till med arbetet i fastighetsägarföreningen är ni
hjärtligt välkomna att kontakta oss. Frågor som handlar om båtplats, tennis, sommarvatten
eller allmänna platser ställs till respektive fogde. Vid frågor som berör debiteringar eller
adressuppgifter kontakta vår kassör.
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Läs mer på vår hemsida - www.skarpoborg.se
Gå in på vår hemsida. Här kan du läsa mer om vår verksamhet och om vad som är på gång. Har
du idéer, synpunkter eller tips så hör gärna av dig. Du kan kontakta oss via telefon men också
på info@skarpoborg.se. Välkommen till Skarpöborgs Fastighetsägarförening!

www.skarpoborg.se

