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Sommaren som gått
I år har vi fått uppleva en ovanligt grön sommar med riklig växtlighet till följd av
nederbörd i lämpliga mängder och perioder med skön värme, som gav härliga badtemperaturer. Men det har också blåst mycket i sommar.
Vi är lyckligt lottade med förhållandevis stabil väderlek på norra Öland, vilket bevisas av
olika mätningar. Norra Öland ligger även i år på tredje plats efter Gotland i soltimmar räknat.
Det är min förhoppning att alla har kunnat njuta av Ölands-sommaren och hämta krafter
inför den mörka årstiden.
Föreningsstämma/årsmöte 2009-07-18
Som bilagor återfinns protokoll från Samfällighetsföreningens årsstämma resp. Intresseföreningens årsmöte jämte förteckning över styrelse, revisorer och kommittéer. Rättelse av
felaktiga uppgifter i förteckningen meddelas undertecknad samtidigt som komplettering sker
med E-postadress, om sådan finns. Bilagorna kommer under hösten att finnas även på vår
hemsida (http://www.hagabyhogby.se).
Med anledning av den beslutade ändringen av räkenskapsåret till kalenderår kommer föreningarnas stadgar att nytryckas och skickas ut med junibrevet 2010.
Föreningarna är deras medlemmar
Ordförande i den gemensamma valberedningen är Peter Rössner, som till sitt förfogande
har styrelsens och kommittéernas ledamöter som kontaktpersoner. Jag förutsätter att dessa
kommer att biträda honom med förslag på kandidater till styrelse och revisorer inför kommande val.
Den gemensamma styrelsen kommer enligt bemyndigande att fortsättningsvis utse ledamöter i kommittéerna.
Föreningarna är deras medlemmar! Därför är det allas ”skyldighet” att så långt möjligt
ställa sig till förfogande, när föreningarna kallar till uppdrag och arbetsuppgifter.
Utdebitering/medlemsavgifter
Samfällighetsföreningen
Som framgår av bilagd avgiftsfaktura är avgiften för innevarande räkenskapsår kr 1 600
för fritidsboende, kr 320 för obebyggd tomt och kr 3 200 för permanentboende.
Intresseföreningen
Avgifterna är oförändrade, d v s medlemsavgift kr 50 och båtplatsavgift (bryggan i Syltan)
kr 100.
Kassörens arbete underlättas om den förtryckta inbetalningstalongen används.
Vid betalning på annat sätt måste fastighetsbeteckning och avsändare anges!
Båtarna vid bryggan i Syltan
För att underlätta identifieringen av upplagda båtar, som ägs av föreningsmedlemmar,
har beslut fattats om att båtarna skall förses med ägarens namn och telefonnummer.
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Många av båtarna på stranden har inte varit sjösatta på flera år och uppvisar bristande
underhåll, vilket många av badgästerna upplever som negativt för miljön. Något att tänka på
för båtägarna!
Gångstigarna
Enligt beslut vid senaste föreningsstämma har utmärkning av gångstigarna (pilar på stolpar) inom fritidsområdet påbörjats. Arbetet beräknas kunna avslutas under nästa sommar.
Fastighetsöverlåtelser
Hagaby 11:30, Pärlgränd 3
Nya ägare är Carl och Margareta Gelius från Västerås
Högby 3:35, Svanvägen 3 (generationsskifte)
Ny ägare är Jonas Lexing från Vällingby
De nya ägarna hälsas välkomna som medlemmar i föreningarna.
E-postadresser
Enligt beslut ombeds föreningsmedlemmarna att i förekommande fall meddela undertecknad (rolf.ivan@telia.com) aktuell E-postadress för komplettering av medlemsregistret. Det
räcker med att mottagare av föreningarnas postutskick meddelar sin adress.
Karta över fritidsområdet på hemsidan
Önskemål om karta över fritidsområdet som komplement till medlemsregistret har framförts. Styrelsen har med anledning härav beslutat, att komplettera hemsidan med en sådan
karta.
Medlemsregister
Nästa utskick av uppdaterat medlemsregister sker med junibrevet 2010.
Glöm inte att meddela rättelse av felaktigheter och önskade förändringar till undertecknad!
Tack
På styrelsernas vägnar vill jag framföra ett stort tack till alla, som på olika sätt engagerat
sig i föreningarnas verksamheter såsom vattenförsörjning, väghållning, röjning, bryggor, badstrand, midsommarfirande, årsfest/logdans, fotboll, golf och vad det mer kan vara.
Med vänliga hälsningar

Rolf Nilsson
ordförande
Bilagor: Protokoll från föreningarnas årsstämma resp årsmöte
Förteckning över styrelse, revisorer och kommittéledamöter
Avgiftsfaktura (senaste betalningsdag 2009-10-30)
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