Ljugarn 14 september, 2019

Till alla aktieägare i Ljusa udden
Tack alla ni som kom till vårt Kaffikalas på Lövängen 25/7! Stärkta av ert positiva gensvar är
vi nu igång med våra projekt:
- Stranden är vår viktigaste resurs. I år har vi lagt ner extra möda på att bredda stranden
förutom att rensa bort släke, sten och skräp. Hittills har Lövängens Pensionat, Strandcaféet,
Strandbyn, Smakriket, Bruna Dörren, Arbrebo, Ljugarns Schakt, Ljugarns Handel och
Mittemot bidragit till kostnaderna för att underhålla stranden. Vi hoppas att många fler
företagare och även privatpersoner vill vara med och bidra! Nästa år höjer vi ambitionsnivån
och inleder ett samarbete med Länsstyrelsen för att få bort vresros och parkslide samt rädda
hotade arter. Vi ser också ett stort behov av toaletter utmed stranden och planerar att sätta
upp en toalett i aspdungen nedanför Bruna Dörren nästa sommar. Du som vill vara med och
bidra till stranden kan swisha en slant till 123 144 7580, tack!
- Det finns ett stort intresse av att vandra och cykla i skogarna runt Ljugarn och utmed kusten.
Här samarbetar vi med grannsocknarna och med Länsstyrelsen i att underhålla befintliga och
kartlägga nya leder. Mest spännande är den vackra leden till Torsburgen och nya Östkustleden
som går från Katthammarsvik via Ljugarn till När.
- Vi är snart klara med nya ljugarn.se, vår hemsida med alla evenemang, kartor, applikationer
och innehåll om alla företag och föreningar. Den riktar sig till besökande och boende i Ardre
och Alskog socken. Den fungerar bra i mobilen såväl som på läsplatta, den kommer att
marknadsföras på många olika sätt, den är lätt att hitta och finns på många språk.
Styrelsen träffas regelbundet där vi följer upp och avdelar resurser till projekten. Allt löpande
arbete i styrelsen utförs ideellt liksom i möjligaste mån i projekten. Eftersom företagarna är
viktiga för oss har vi bjudit in de runt 60 företag som verkar på bygden till samverkan.
Som bekant är vi mitt uppe i en nyemission där det hittills tecknats 50 aktier utöver de 344
som tecknades i våras. Vi behöver bli fler aktieägare för ökad delaktighet och engagemang!
De som ännu inte är aktieägare i Ljusa udden ska definitivt passa på nu! Anmälan bifogas.
Pengarna lånas bara ut för angelägna projekt som vi själva driver där finansieringen är klar.
Ekonomin i Ljusa udden är god.Tack vare driftbidrag från företagarna kan vi täcka kostnader
för stranden. Investeringen på hemsidan finansieras med reklamintäkter nästa år.
Har du frågor är du välkommen att skriva till oss på ljusaudden@gmail.com.
Hälsningar
Styrelsen

