Aspö Bryggförening och Byalag
Allmän information till alla medlemmar 2021

▪

Medlemsavgiften är 350 kr/år och sätts in på föreningens plusgiro nr 85 26 34-5 senast 31 maj.
Vi skickar numera inte några inbetalningskort utan avgiften betalas enligt bifogad ”Faktura”.

▪

Sophuset vid ångbåtsbryggan är endast avsett för hushållsopor och används av medlemmar i de
fastigheter där andelsavgift betalats för sophuset. Vi hjälps åt att hålla snyggt i och runt sophuset
och tar endast en ny soppåse när vi lämnar en full. Sophuset är låst under vintersäsongen och veckor
för sophämtning samt för årets grovsophämtningar finns i Sommarguiden. Värmdö kommun
skickar varje år en faktura till respektive fastighet gällande sophämtning samt information om avfall
och återvinning samt hämtningstider, se också kommunens hemsida www.varmdo.se

▪

I väntkuren finns ett ”bibliotek” som vi hjälps åt att hålla rent och snyggt.

▪

Ligg inte kvar med båten vid tilläggningsbryggan i samband med att Waxholmsbåten angör
eller lämnar bryggan. Det blir kraftigt ”sug” vid bryggan, även en stund efter att Waxholmsbåten
avgått, och vi har sett några incidenter som hade kunnat sluta illa.

▪

Tänk på brandfaran - vid tillbud ring 112!
Var alltid försiktig med eld och följ regler om eldningsförbud etc. En larmsirén ﬁnns i skåpet vid
den gamla brunnen vid Aspö by. Styrelsen uppmanar alla att se över sitt eget brandskydd och skaffa
godkänd brandsläckare, brandvarnare och annan brandskyddsutrustning. I boden vid Midsommarängen finns en brandspruta, brandslang och strålrör. Genomgång av hur brandsprutan fungerar äger
rum vid årsmötet.

▪

Var sparsam med vårt grundvatten – särskilt aktuellt vid en torr sommar naturligtvis!

▪

Eventuell ny eller ändrad information anslås på våra anslagstavlor på Aspö och skickas vid
behov också till de medlemmar där vi har en e-postadress.

▪

Glöm inte att meddela eventuella adressändringar och hör gärna av er till styrelsen med förslag
och synpunkter. Använd då gärna vår e-postadress info@aspobyalag.se

▪

Samtliga utskick från styrelsen görs via e-post för att underlätta administrationen, minska våra
kostnader samt ur en miljöaspekt.

▪

Besök också www.aspobyalag.se På vår webbplats ﬁnns nyheter, information om förening och
styrelse, om service i skärgården och på fastlandet, om sophantering och säkerhetsfrågor. Där ﬁnns
också en anslagstavla och ett köp-och-sälj-torg där du själv kan publicera.
Aspö Bryggförening och Byalag, styrelsen

Annika Cederlöf (ordf.), Lennart Edberg, Karin Melander Hassler, Jeanette Lindgren,
Karin Rydergård Gullström, Anders Rydergård, Christoffer Svahn

Aspö Bryggförening och Byalag

Till alla medlemmar

Faktura årsavgift 2021
Belopp:
Förfallodag:

350 kr
2021-05-31

Bästa medlem, betala årsavgiften till Plusgiro nr 852634-5 och glöm inte bort
att ange:
Namn
Fastighetsbeteckning
Ev. frivilligt bidrag

Ha en solig och skön sommar!
www.aspobyalag.se
info@aspobyalag.se
Facebook: Aspö Byalag

Kompletterande information
Enligt beslut på årsmötet 2004 gäller också nedanstående engångsavgifter för
nybebyggda fastigheter eller bebyggd fastighet där avgift inte tidigare betalats.
1. Andel i ångbåtsbrygga och tilläggningsbrygga, SEK 4.000
2. Andel i sophus, SEK 1.500
En lägre sophämtningsavgift tillämpas för hämtning av hushållssopor i
sophuset och avgiften bygger på att var och en också komposterar. Man
kan komma överens med Värmdö kommun om egen sophämtning på
annat sätt men då till högre avgift.

