Korgilföreningarna januari 2021

Medlemsbrev januari 2021

Ett riktigt gott nytt år och god fortsättning på 2021!
Vi önskar dig välkommen till våra

Gemensamma Korgildagar
Arbetsdagar och fest kommer bara att genomföras i den mån det är möjligt med
hänsyn till covid-19 pandemin.
Lägg datumen nedan på minnet/boka in och notera i din kalender, så att du har chans att delta i vår
gemenskap och dra ditt strå till stacken. Vi har kul och trevligt både på arbetsdagar och fest. Det är också ett
ypperligt tillfälle för dig att hålla dig informerad om vad som händer, och att lära känna grannar i
hela området.

Schemat nedan finns också på www.korgil.se
KORGILDAGAR

2021

Arbetsdagar

Lördag
10 april
kl. 9 - 13 ca

Lördag
24 april
kl. 9 - 13 ca

Midsommarafton

25 juni

Endast om
pandemin tillåter

Båt

Sjösättning
Söndag
9 maj

Båtupptagning
Lördag
11 september

Årsmöte

Söndag
27 juni, kl 10

Lördag
29 maj (extra) Vid
behov extra arbetsdag

Lördag
2 oktober
kl. 9 - 13 ca

kontakta hamnkaptenerna
för beskrivning hur detta
kommer att ske

Arbetsdagar startar kl 9 - samling vid brevlådorna Korgilvägen/Laxvägen. Avslutas runt 1213-tiden med ”grill after work” (lite beroende på läget med pandemin) vid Föreningsstugan, om inte annat
anges.
Om du av olika anledningar är förhindrad att vara med på våra arbetsdagar, men ändå vill
vara med och göra en insats för vårt gemensamma Korgil finns det ALLTID arbetsuppgifter
av olika slag att utföra, även utanför arbetsdagarna. Kontakta bara någon i styrelsen eller
någon av hamnkaptenerna och hör dig för om vad som behöver göras - om du själv inte
upptäckt något som behöver fixas.
Arbetsuppgifter för arbetsdagarna annonserar vi på vår hemsida www.korgil.se samt på
anslagstavlorna i området.
Årsmötet startar kl 10 i/vid Föreningsstugan. Börjar med Vägföreningen, direkt därpå
Tomtägarföreningen.
Korgils båtklubb brukar ha sitt årsmöte därefter.
Tidpunkt för en eventuell midsommarfest bestämmer arrangörerna.
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Vägföreningens medlemsavgift - sista betalningsdag 28 februari 2021

Medlemsavgiften är 1.100 kr för bebyggd tomt och 550 kr för obebyggd, avgifter och betalningsdatum beslutade av
årsmötet 2020. Vägföreningen har bankgiro BG 5692-1208.
OBS! Viktigt: att du anger fakturanummer och namn.
När det gäller medlemsavgift för Tomtägarföreningen samt avgifter för eventuell båtplats, bod m.m. skickar vi
ut faktura om cirka en månad - slutet februari/början mars. Betalningsdag är den 31 mars.
OBS! Kontot för betalningar till Tomtägarföreningen är BG 5215-9738.

Håll rekommenderade 30 km!

För allas säkerhet och trevnad ber vi dig att visa hänsyn och hålla den rekommenderade hastigheten 30 km!
Be också gärna dina besökare att respektera vårt önskemål att inte köra fortare än 30 km!
För att underlätta hastighetsbegränsning kommer vi även i år att lägga ut farthinder på Korgilvägen och
Idvägen. Arbetet planeras att göras under någon av vårens arbetsdagar.

Vägunderhåll

En del vägarbeten (fyllning av gropar, hantering av snökäppar m.m.) kommer även fortsättningsvis att genomföras av
oss medlemmar på våra gemensamma arbetsdagar.
När det gäller större arbeten fortgår avtalet löpande med den entreprenör vi anlitar. Vi måste vara medvetna om att vi
bor i ett fritidshusområde och inte ett samhälle som står under kommunal service. Våra krav måste anpassas därefter.

Vattensystemet

Under 2021 kommer arbetet med förbättringar av sommarvattensystemet fortsätta. Under våren innan
sommarvattnet släpps på kommer ventilbyten ske på Simpvägens alla fastigheter och Idvägen 5 samt ett par
sektorsventiler i den östra delen av vattensystemet. Senare under våren kommer ventilbyte ske på Braxens väg vilket
medför nedstängning ca 2 vardagar.
Korgil vattensystem är dimensionerat för hushållsvatten inte bevattningsanläggningar. Det är inte tillåtet att koppla
fasta bevattningssystem (vattenspridare, läckande slangar etc) till sommarvattnet.

Bredband via IP-Only

Ip-Only har nu kommit igång med att dra fiber till alla fastigheter som har tecknat avtal.
Förhoppningsvis kommer alla få tillgång till nätet under våren.
Tyvärr så har IP-Only behandlat medlemmarna olika vad gäller möjligheten att utnyttja Rut- och Rot-avdrag.
Se vidare föreningens hemsida.

Grannsamverkan

Vi kan inte nog trycka på vikten av att vi alla hjälps åt att hålla ögon och öron öppna för att förhindra inbrott och
skadegörelse. Samverka med dina grannar och vänner i området! Kanske kan ni hjälpas åt att se till varandras hus.
Om olyckan skulle vara framme och du drabbas av inbrott eller stöld, är det viktigt att du polisanmäler händelsen
även om det ”bara” rör sig om ett inbrottsförsök eller en ringa stöld. Vi i styrelsen vill också gärna få information, även
om det sker i efterhand.
Viktigt! Om du ertappar någon med att bryta sig in eller stjäla ska du på intet sätt ingripa annat än genom att ringa
polisen.

www.korgil.se
Kom ihåg att någon gång ibland kika på vår hemsida. Vi i styrelsen lägger in information så snart det finns något att
meddela. Under våren blir det säkert tätare mellan tillfällena. Då lägger vi bland annat in vilka uppgifter som ska
genomföras på våra arbetsdagar och annan information av vikt.

korgil.styrelsen@gmail.com
Om du vill komma i kontakt med styrelsen går det bra att mejla till styrelsens mejladress, korgil.styrelsen@gmail.com.
Vi bevakar den och kommer att försöka svara på förfrågningar och förslag så snabbt som möjligt.
Vi ses i Korgil!
Med vänliga hälsningar Korgilföreningarnas styrelse/ Per
Per Molander. Tel 070 653 99 56, e-post: korgil.styrelsen@gmail.com
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