Hagaby-Högby samfällighetsförening (HHS) och Hagaby-Högby intresseförening (HHI)
Medlemsbrev november 2015
En konstig tid
Öland är fantastiskt oavsett årstid. I år är det väl ändå frågan om inte hösten tar priset. Sensommaren var verkligen sen och
värmen har bestått långt in i november. Det fina vädret märks även kvälls- och nattetid med stjärnklar himmel och jättemåne
som lyser upp det mörka havet. En tid att läsa, koppla av och begrunda. En tid när vi nås av besked om klimatförändring,
terror och flyktingströmmar. En konstig tid.
För många av oss är Öland också en tillflyktsort, en plats för rekreation och återhämtning. Vi är lyckligt lottade som har
detta paradis att tillgå och vi måste se till att det så förblir. Det öppna landskapet, de fina badstränderna, den trivsamma
stämningen och gemenskapen, grunden för vår förening. Vi har alla en del i detta och det är med glädje vi konstaterar att
ytterligare ett år passerat utan några stora ”katastrofer”. Visst finns det saker som kan bli bättre som vattenkvalitét,
havsutsikt, kvällssol, bryggor, vägrenar och dikesavrinning men i dessa tider känns det som något underordnat. Vi har så
mycket som är bra.

Tack alla för det!

Årsmötet
Glädjande nog blev uppslutningen bättre än på länge när årsmöte för såväl Samfällighet som Intresseförening genomfördes
den 18/7 i församlingshemmet vid Högby kyrka. Viktigt var också att vi åter kunde få en valberedning på plats. Lisbeth
Nordlander, Ann-Mari Skage och Lars-Bertil Kvillsfors har tagit sig an detta viktiga men ibland något otacksamma arbete.
Vi i styrelsen är vilket fall oerhört glada för detta. Kopior av protokoll samt förteckning över föreningens funktionärer
finns anslagna på föreningens hemsida www.hagabyhogby.se. Ny i styrelsen är Liselott Karlsson (Hagaby:11:32) som tar
över som kassör efter Lena Johansson. Tack Lena för ett jättefint arbete!

Ekonomi
Ekonomin är bra och ett mindre överskott redovisas för det avslutade verksamhetsåret (2014). För innevarande
verksamhetsår (2015) balanserar budgeten utan höjda medlemsavgifter även om vi lagt in en del extrakostnader för bl.a.
röjning samt målning av vattenverket. I de ekonomirapporter som anslås på hemsidan finns alla detaljer redovisade.

Utdebitering av medlemsavgifter
Avgiftsfaktura avseende medlemsavgifter går ut i separat utskick/försändelse under första kvartalet 2016. Avgifterna avser
det kommande verksamhetsåret d v s 2016 och blir på så sätt preliminära till dess att beslut tas på kommande stämma. Vid
årsmötet beslutades dock att styrelsens förslag om tidigare aviserade höjningar skall faktureras.
- Permanentboende
4000 kr
- Fritidsboende
2000 kr
- Obebyggd tomt
400 kr
- Intresseförening
50 kr
- Båtplats
100 kr
Ange fakturanummer och fastighetsbeteckning vid betalning så blir kassörens arbete så mycket lättare. Senaste
betalningsdag är 2016-04-30. Observera även att aviseringsavgift om 50 kr tas ut i det fall kassören tvingas skicka
brevfaktura beroende på felaktiga eller ofullständiga kontaktuppgifter exempelvis avsaknad av e-postadress.

Medlemsregister och hemsida
Björn Barkel (Högby3:37), Susanne Jansson och Mats Eriksson (Hagaby 11:24) samt Ebba Tapper (Hagaby 11:30) har
tagit över fastigheter under året och hälsas hjärtligt välkomna till föreningen.
I samband med vissa tekniska ändringar har vi gjort om vår hemsida och synpunkter om både innehåll och funktion
mottages tacksamt. I tillägg till vår hemsida (www.hagabyhogby.se) sker all information nu via e-post, 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 medlemsregister och debiteringslängder. För detta arbete
svarar vår sekreterare. Skicka information till Anders Bengtsson (mailto:bengtssonsanders@gmail.com). För att logga in
på sidan med medlemsregister anges Användarnamn: Medlemmar och Lösenord: haghog12
Meddela även ändrade ägarförhållanden, adresser och telefonnummer.

Vägar
Vägar har grusats. Saltning har genomförts där behov funnits. Grus finns att hämta vid Vattenverket för att fylla i gropar.
Några av fastigheterna på området har blivit kontaktade angående att sopbilen har svårt att komma fram. Detta beror då på
att träd och buskar vuxit ut i vägrenen. Utgångspunkten i vår grönområdesplan och budget är att respektive fastighetsägare
sköter sin del samt att gemensamma sträckor rensas under ”röjningsdagen”. Om detta inte är tillräckligt får kommittéerna
för grönområde och vägar besluta om extra insatser.

Vatten
Som framgått av tidigare information har vissa förhöjda värden av nitrat uppmätts. Protokollet från vattenlaboratoriet
rekommenderar därför att vattnet ej ges till barn under ett år då risk för försämrad syreupptagning i blodet kan föreligga.
Efter sommaren har nya mätningar gjorts som visar att värdena återgått till de normala. Troligtvis sammanhänger
nitratnivån samman med gödsling och när denna skett. Fortsatta mätningar får utvisa om några övriga åtgärder behöver
genomföras. I övrigt har allt fungerat utan problem och vi har även ett utvändigt snyggt ommålat och invändigt väl rengjort
vattenverk.
Grönområden
Grönområden och vägrenar har röjts under röjningsdagen. Uppslutningen var god och det finns gott om motorredskap som
skyndar på arbetet. Som tack för bra jobb bjöds det på tårta, även detta år sponsrad av SSAB. Tyvärr blev det problem med
bortforsling av högarna då traktorn som skulle användas för detta ändamål hamnat på verkstaden. Vitsippeskogen bakom
vattenverket har under årets röjts enligt tidigare information. Resultatet just nu kan diskuteras men med tiden och ytterligare
viss upprensning kommer vi åter kunna visats i detta fina område. Önskemål har inkommit från medlemmar som vill
fortsätta upprensning utmed Vattenverksvägen och möjligheten för detta får nu utvärderas inom kommittén.
Bryggor och badplats
Strandrensning genomfördes med mycket god uppslutning och god stämning. Detsamma gäller även bryggiläggning och
upptagning av desamma. Förra årets problem med kite-surfare i Fyrviken har helt uteblivit detta år. Ett antal av de gamla
båtar som legat på stranden har nu flyttats och under hösten har en ny iläggningsramp börjat ta form. Det finns viss kö till
de få båtplatserna vid bryggan i Syltan och reglerna kring turordning ska ses över.

Midsommarfirandet
Trots kraftigt regn genomfördes midsommarfirandet med både dans och lekar. Många hade trotsat vädergudarna vilket
visar betydelsen av denna tradition. Maria Lundbäck organiserade, Dan Marmesjö fixade musiken och Olaf Lindström
ledde som vanligt dansen med bravur. Tack alla!
Med bästa hälsning
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