SOMMARBOENDERÅD
Kommitténs brev till
sommarboende 17.10.2019

Kommitténs medlemmar
I Kaskö stad fungerar ett sommarboenderåd som är avsett för de som har sommarstugor och är
sommarboende i Kaskö. Rådet har sammanträtt två gånger, sommaren 2018 och 2019, och nästa
gång i samband med Sjöbobacksdagarna 2020. Rådet hat valt en kommitté för att föra ärenden
framåt. I kommittén sitter följande medlemmar: Hannu Rantanen (ordf.), Urmas Lähdesmäki, Olavi
Kanerva, Eeva Ketola, Mirja Högstrand, Helena Suominen samt som sekreterare stadens
representant Johanna Peltoniemi. Kommitténs och rådets mötes pm finns att läsa på stadens
hemsidor.

Vattenhämtning året runt i Kaskö
I Kaskö mittemot Sale finns en vattenpost vid vattenverkets vägg, varifrån sommarboende kan
hämta vatten till sommarstugan. Sommarboende har möjlighet att kvittera ut en nyckel till
vattenposten. Nyckelpanten kostar 50 €, som returneras då användaren hämtar tillbaka nyckeln.
Användaravgift 20 € moms 0 % / år. Kontakta tekniska byrån: Thomas Grönlund, tel. 050-578 0922

Medlemskap i egnahemsföreningen
I Kaskö finns en egnahemsförening med 200 medlemmar. Föreningen anordnar t.ex. förmånlig
uthyrning av verktyg, delar ut Blaadi-tidningen till alla hushåll och anordnar utflyktsresor.
Sommarboende kan ansluta sig till föreningen, medlemsskapet är personligt, det är inte anknutet
till fastigheten. Medlemsavgiften är 25 €, varav 20 € går till förbundet. Familjemedlemsavgift 13 €.
Man kan anmäla sig per e-post. Ingen avgift för detta år om man ansluter sig i oktober eller senare.
Meddelande om medlemsskap skickas till egnahemsföreningen: jorma.tassi@gmail.com

Evenemang i Kaskö
December är en händelserik månad i Kaskö. Tilläggsinformation www.kasko.fi Kom med på
julöppningen i Kaskö på torget 29.11.2019 kl. 18.

Kaskinen – Kaskö App
Du kan följa med Kaskös evenemangskalender, få information om service och sevärdheter i staden
på Kaskinen – Kaskö App –mobilapplikationen. Ladda ner applikationen till din mobiltelefon från
AppStore eller GooglePlay – beroende på vilken slags telefon du har. Det kostar inget att anväda
appen.

Tilläggsinformation:
Kommitténs ordförande
Hannu Rantanen, hannu.rantanen@netikka.fi
Kaskö stad, kommitténs sekreterare
Johanna Peltoniemi, 050-400 0867,
johanna.peltoniemi@kaskinen.fi

