Hagaby-Högby samfällighetsförening (HHS) och Hagaby-Högby intresseförening (HHI)
Medlemsbrev oktober 2012
Skördefest
Visst förknippar vi i första hand Öland med semester, varma sommardagar och häliga bad. Vi har ”sommarstugor” och
”sommarvatten”. Så var det kanske förr men nu är både Öland och fritidsboende så mycket mer. Skördefesten i slutet på
september drar fler besökare till ön än midsommar. Boendet på vårt område utvecklas också hela tiden. Vi fick en
påminnelse om detta när vi fått till uppgift att rapportera vattenförbrukningen till kommunen. Skillnaden i förbrukning
mellan sommarveckor och övriga var inte alls så stor som man kan tro. Vattenverket distribuerar nu så mycket vatten att
vi kan komma att klassas som en av kommunens större vattendistributörer med utökad kontroll som följd. Undertecknade
tillhör själva de som så snart det ges tillfälle tillbringar en helg eller ännu hellre höst- vinter och vårveckor i
sommarhuset. Självklart förväntar man sig att allt praktiskt ska fungera lika bra då som sommartid. Vi har upprepat detta
mantra ”att allt bara skall fungera” i några medlemsbrev för att vi vill peka på hur viktiga dessa självklara funktioner är.
Vatten, vägar, diken och avlopp. Grönområden och badbryggor tillhör kanske mer trivselfaktorer liksom
midsommardans. När alla hjälps åt, var och en efter sin förmåga, får vi alla vara med och ”skörda” av det goda arbetet.
Vi är både glada och tacksamma för att så är fallet även under denna säsong vilket framgår nedan.
Årsmöte
Årsmöte för både Samfällighetsföreningen och Intresseföreningen genomfördes den 14/7 och för första gången i
församlingshemmet vid Högby kyrka. Tyvärr var medlemsuppslutningen väldigt svag även detta år vilket naturligtvis
inte är bra då detta är enda egentliga tillfället att diskutera och föra fram synpunkter på föreningens arbete. Mötet flöt
däremot igenom snabbt och i de fall där mandatperioder löpt ut gjordes omval i samtliga fall. Kopior av protokoll samt
förteckning över föreningens funktionärer finns anslagna på föreningens hemsida www.hagabyhogby.se.
Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god och vi har kunnat behålla nivån på medlemsavgifter. En större kostnad för reparation av
vattenverkets tankar klarar vi också utan extra debitering.
Utdebitering av medlemsavgifter
Avgiftsfaktura och inbetalningsavi avseende medlemsavgifter har gått ut i separat försändelse. Avgifterna avser det
innevarande verksamhetsåret d v s 2012 och är oförändrade.
- Permanentboende
3200 kr
- Fritidsboende
1600 kr
- Obebyggd tom
320 kr
- Intresseförening
50 kr
- Båtplats
100 kr
Kassörens arbete underlättas om den förtryckta inbetalningstalongen används. Vid betalning på annat sätt måste
fastighetsbeteckning och avsändare anges. Senaste betalningsdag är 2012-10-31.
Som framgått av tidigare brev och i enhetlighet med stämmobeslut kommer avisering f o m 2013 ske i början på
verksamhetsåret vilket således innebär att nästa debitering sker redan under mars för betalning i april.
Medlemsregister och hemsida
Nya ägare till fastigheten Hagaby 1:49 (Storsvängen 8) är Christina "Kicki" Gustafsson & Mats Nilsson från Jönköping.
Till Hagaby11:56 (Sippgränd 4) är de nya ägarna Pia & Christer Gustavsson från Växjö. Vi önskar er varmt välkomna!
All adressering av information sker nu via e-post i tillägg till vår hemsida (www.hagabyhogby.se) utom i de fall någon
direkt har begärt brev till postadress. Såvida inte e-adress meddelats eller är felaktig finns således risken att information
uteblir. Hjälp oss med aktuella uppgifter så vi kan underhålla medlemregister och debiteringslängder. För detta arbete
svarar vår sekreterare Christina Watson. Skicka information till Christina.Watson@energigas.se
Meddela även ändrade ägarförhållanden, adresser och telefonnummer.

Vägar
Vägarna har grusats och saltats. Grus finns att hämta vid Vattenverket om behov finns att fylla i gropar.
Vatten
Även i år har vattenförsörjning fungerat utan problem. Vattnet är sedvanligt provat och visar att vattnet är tjänligt med
anmärkning, dvs med avseende på färgen, såsom det brukar. En av vattentankarna har gått sönder och vi bytte då även
den andra tanken till en total kostnad av 60 000 kr.
Grönområden
Röjningsdagen var välbemannad och som avslutning bjöd SSAB denna gång på tårtan. Bortforslande av röjningshögar
tog i år extra lång tid beroende på Jens höga arbetsbörda i lantbruket. Mycket arbete görs dessutom utöver denna
gemensamma aktivitet.
Föreningen ansvarar för gemensamma grönområden enligt plan. Fastighetsägarna har dock ett ansvar att vårda sina
tomter efter de trivselregler som beslutats i intresseföreningen. Speciellt viktigt är det när träd och buskar växer upp och
riskerar att skymma utsikten eller skugga grannar. Kommunikation är viktig för grannsämja och allas vår trivsel.
Årsstämman beslutade också att styrelsen skall fortsätta uppmärksamma medlemmarnas ansvar i dessa frågor och att
styrelsen kan behöva agera med skrivelser då inte enskilda tomtägare kan komma överens.
Bryggor och badplats
Bryggkommitté har i år fått extra arbete efter det att vårens stormar ställt till problem. Det har dock genomförts med
sedvanligt engagemang och bryggor har kommit på plats under bad- och båtsäsong och är under övrig tid upptagna på
land. Strandrensning genomfördes sedvanligt vid badstranden och med trivsam grillning som avslutning.
Midsommarfirandet
Det var mycket folk vid midsommarfirandet och allt fungerade som vanligt bra, mycket tack vare Aino Redtzer och
övriga i kommittén. Till nästa år önskar Aino dock avlösning som sammankallande och intresse för detta trevliga
engagemang mottages tacksamt.
På styrelsens vägnar vill vi framföra ett stort tack till alla medlemmar som på olika sätt engagerat sig i föreningens
verksamhet och för det stöd ni ger oss.
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