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Viktigt att veta för Tomtägareföreningens medlemmar

F

öreningens hemsida www.gise.se är styrelsens huvudsakliga informationskanal till medlemmarna mellan årsstämmor och eventuella extrastämmor.
Uppdatering av hemsidan görs så snart det finns information att delge. På
hemsidan finns förteckning över styrelsens ledamöter och andra funktioner
inom föreningen. Där återfinns bland annat också kallelser till stämmor,
protokoll från dessa, stadgar, information från olika projekt liksom
tidningsurklipp som kan vara intressanta.

S

tyrelsen kontaktas enklast genom att skicka e-post till föreningen på adress
foreningen@gise.se . Inkommande e-post bevakas så gott som dagligen.

D

et är mycket viktigt att anmäla adressändringar eller nya ägare vid
ändrade ägarförhållanden. Skicka helst till föreningens e-postadress.
Styrelsen håller inte automatiskt reda på sådana förändringar och därmed
riskerar medlem att gå miste om viktig information, alternativt att
gentemot föreningen kvarstå som fastighetsägare och därtill alla hörande
skyldigheter mot föreningen.

F

astigheterna i Gisekvarn är uppdelade på sex städområden med en eller
flera områdesledare i varje område. Områdesledarna ansvarar för planering
av städdagarna. Vilket område varje fastighet tillhör framgår av fastighetsförteckningen. På städdagarna bjuder föreningen på förtäring vid garaget vid
lunchtid. De som är med och arbetar får dessutom 1 kg kaffe per fastighet.
Höststädningen infaller den andra lördagen i september och vårstädningen den
andra lördagen i maj. Städdagarna börjar kl 10.00 och samling sker områdesvis.

O

rdinarie föreningsstämma hålls innan maj månads utgång varje år.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda före mars månads utgång för att
kunna behandlas. För att vi alla ska få en livskraftig förening och ett väl
fungerande tomtområde är det viktigt att göra sin röst hörd på föreningsstämman.

F

ör de medlemmar som önskar plogning av sina infarter till fastigheten har
vår vägentreprenör erbjudit sig att även utftöra denna tjänst i mån av tid.
Arbetet överenskommes och betalas mellan entreprenrören och respektive
fastighetsägare.
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O

m medlemmar har problem med uppvirvlande vägdamm utanför sin
fastighet finns vägsalt tillgängligt i garaget. Ta kontakt med någon i
styrelsen. Saltet är paketerat i hanterbara säckar om 25 kilo.

F
H

öreningen har ett antal båtplatser i Gisesjön att hyra. Dessa bokas genom
föreningens sekreterare.

ushållsavfall, tidningar och glas lämnas vid anläggningen vid ena infarten
till området. Övriga sopor måste tas om hand på annat sätt. Lämpligen
lämnas dessa vid Korslöts återvinningsstation i Vagnhärad eller vid
miljöstationerna som finns i Trosa eller i Vagnhärad. Hämtning av grovsopor,
kylskåp mm kan beställas av renhållningsentreprenören i Trosa kommun.

