STOCKEVİKS BAD, BASTU OCH FRİTİDSFÖRENİNG

INFORMATİONSBREV 3

Idre 160216
Hej,
Det är fantastiskt med hav men även fjäll. Det är -9 grader och solen skiner från en klarblå
himmel. Bättre kan det inte vara. Det enda som saknas är ett allaktivitetshus med bastu vid
havet 
Vår bygglovsansökan har nu tilldelats handläggare Urban Nilsson på Tjörns kommun och han
har skickat ut remissbrev till fastighetsägare som är berörda av byggnationen, Stockeviks
Samhällsförening och andra intressenter bl.a. Naturskyddsföreningen. Svar från samtliga ska
inkomma innan den 26/2 som är deadline.
Vi har under januari månad skickat ut brev, per post, med ritningar och information till de
som vi bedömde kunde vara berörda av byggnationen, så de skulle vara förberedda på
remissbrevet från kommunen.
Ni som är medlemmar i Stockeviks samhällsförening har fått ett brev på posten om de olika
projekten där bl.a. byggnationen av allaktivitetshuset nämns. Samhällsföreningen kommer
svara på remissen och då är det viktigt att så många som möjligt från samhällsföreningen får
ge sin åsikt om projektet. Vi uppmanar alla som är med i Stockeviks samhällsförening OCH
Stockeviks Bad, Bastu och Fritidsförening att göra sin röst hörd för projektet och vi önskar att
ni mailar in era åsikter till Anita Edvardsson så snart som möjligt på mailadress
evertsson.h@telia.com som är vice ordföranden i Stockeviks Samhällsförening med cc till
johannisson.anci@gmail.com och sten.ola.berdenius@vgregion.se och
kajsa.norstrom@tele2.se Skriv under med alla relaterade namn till de som har dubbelt
medlemskap.
Vi uppmanar er som inte är medlemmar i samhällsföreningen att gå med i Stockeviks
samhällsföreningen. Medlemsavgiften är 50 kr per person. Alla som är 18 år och uppåt har
rösträtt men även underåriga kan vara med. Då stöttar man samhällsföreningen i deras
arbete samt driften av simskolan. 2015 års medlemsavgift kan betalas t.o.m. den 31/3-16
men om ni betalar i dagarna kan ni också vara med och påverka remissvaret. Ju fler som
mailar in till Anita desto bättre! 2016 års medlemskap kan vara värdefullt då man har
rösträtt på årsmötet som brukar hållas första helgen i juni.
Vi har även lagt ut fortlöpande information under BBF fliken på www.stockevik.net men
kommer under våren skapa vår egen hemsida. Vi återkommer med information gällande
detta.
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