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Sommaren som gått 
     I år fick vi verkligen uppleva en skön, grön sommar med omväxlande sol, regn, värme och 
svalkande badtemperaturer. Räknat i timmar låg även i år Öland och Gottland i soltoppen. 
   
Midsommar 
     Midsommarafton firades traditionsenligt på Högby-ängen. Fler än vanligt, både vuxna och 
barn, hjälpte till med att städa och klä stången och ett stort antal medlemmar med gäster 
deltog sedan i eftermiddagens dans och lekar. 
     Nästa år kommer sannolikt firandet att flyttas till annan äng med bättre tillgänglighet.        
 
Bryggorna 
     Upprustningen av bryggan i Syltan blev mycket uppskattad av såväl föreningsmedlemmar 
som andra badgäster. Ett stort tack till Boris Carlqvist, Christer Bergqvist och övriga som 
deltagit i arbetet med den ”nya” bryggan!  
    Samtliga 14 båtplatser är upptagna, men endast ett fåtal har nyttjats under säsongen. Det 
ligger många båtar på stranden och vissa har inte varit sjösatta på flera år och är dåligt under-
hållna, vilket ger stranden ett skräpigt intryck och är negativt för miljön. För att underlätta 
identifieringen skall enligt tidigare årsmötesbeslut båtarna förses med ägarens namn och tele-
fonnummer, men endast ett fåtal blev märkta under den gångna säsongen. Detta kan delvis 
bero på att vissa båtar har andra ägare än föreningsmedlemmar.   
     Den del av bryggan i Högby, som försvann under förra årets höststormar, har ersatts med 
en ny. Endast 2 båtar har legat vid denna under sommaren. 
 
Badstranden i fyrviken 
     Ett stort antal deltagare, såväl vuxna som barn, kom till den traditionella strandrensningen i 
fyrviken. Arbetet avslutades med invigning av den nya grillplatsen, som Boris Carlqvist och 
Christer Bergqvist iordningställt. Ännu ett stort tack till dessa medlemmar!    
 
Föreningsstämma/årsmöte 2010-07-17 
     Kopior av protokollen från Samfällighetsföreningens årsstämma resp. Intresseföreningens 
årsmöte jämte förteckning över styrelse, revisorer och valberedning (vakant inför valen 2011) 
samt föreningarnas kommittéer. Ledamöterna i kommittéerna är fr o m i år utsedda av resp. 
styrelse; dock saknades kandidater till festkommittén, varför Intresseföreningens styrelse tills 
vidare avsagt sig huvudmannaskapet för årsfesten.         
     Bilagorna kommer under hösten att finnas på hemsidan (http://www.hagabyhogby.se).  
 
Årsfesten 
     Trots ett vikande deltagande genomfördes logdansen under ledning av Dan Marmesjö. 
Det blev en mycket trevlig kväll med tävlingar, trubadurunderhållning och dans.  
      I ett tävlingsmoment överraskade Dan vinnarna med att utse dem till ny festkommitté!  
Vi hoppas att de antar utmaningen så att det blir en logdans även nästa år.  
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Utdebitering/medlemsavgifter 
Samfällighetsföreningen  
     Som framgår av bilagd avgiftsfaktura är avgiften för innevarande räkenskapsår 2010-05-01 
– 2010-12-31 oförändrad, d v s 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! 
 
Medlemsregister 
     Nästa utskick av uppdaterat medlemsregister sker med sommarbrevet 2011.  
     Med hänvisning till tidigare beslut ombeds föreningsmedlemmarna att i förekommande fall 
meddela undertecknad (rolf.ivan@telia.com)  aktuell mailadress för komplettering av med-
lemsregistret. Det räcker f. n. med adressen till mottagaren av föreningarnas postutskick. 
Även mobiltelefonnummer kan vara bra att ha i registret.  
 
Glöm inte att meddela ändrade ägarförhållanden, postmottagare, adresser och telefon-
nummer!  
 
ÖVRIGA FRÅGOR 
Vinterplogning 
    Den långa och snörika vintern föranledde diskussion om plogning av vägarna inom fritids-
området. För de permanentboende sker plogning genom kommunens försorg. När det gäller  
övriga vägar finner styrelsen det orimligt att bekosta snöröjning av dessa och har därför beslu-
tat, att fritidsboende liksom tidigare själv får ta sådan kostnad.   
Tidigare ordföranden, sekreterare och kassörer 
     I redskapsboden vid vattenverket finns ett plåtskåp, som jag förutsätter är anskaffat för 
arkivering. De senast inlagda handlingarna är daterade i början på 1980-talet.  
     Jag tycker det vore lämpligt att samla ihop alla utspridda protokoll, verksamhetsberättelser/ 
årsredovisningar och andra handlingar av historiskt värde samt de senaste 10 årens verifika-
tioner för förvaring i detta skåp. Kontakta undertecknad.       
 
TACK 
     På styrelsernas vägnar vill jag framföra ett stort tack till alla, som på olika sätt engagerat 
sig i föreningarnas verksamheter såsom valberedning, 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 
               Lantmäterimyndighetens karta 2006-08-14 över gemensamhetsanläggningen 
              Avgiftsfaktura (senaste betalningsdag 2010-10-29) 
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