
Hagaby-Högby samfällighetsförening (HHS) och Hagaby-Högby intresseförening (HHI) 

 

Medlemsbrev december 2016 

 

En ljusare tid   

Vi passerar vintersolståndet och går mot ljusare tider. En tid dock med osäkerhet och kriser i omvärlden. Tryggheten finner 

vi på nära håll bland familj, släkt och vänner. Ölandsvänner finns det gott om och snart kommer vårsol, sommar och 

semester att föra oss samman igen. Vi ser fram mot detta men just nu är avstånden lite längre. Det passar då bra att få 

informera lite om vår förening och det som hänt under året.  

 

Vi vill tacka för god gemenskap och fina insatser under året och samtidigt önska ett riktigt Gott Nytt År! 

 

 

                  

  



                  

Årsmötet 

Intresset för föreningens verksamhet verkar glädjande nog vara på uppgång och deltagarna på årsmötet var fler än på länge. 

Stämman hölls sedvanligt i mitten på juli i församlingshemmet vid Högby kyrka. Parentation hölls för Marianne Modigh. 

Inga nya medlemmar fanns att rapportera eller hälsa välkomna.  

 

 Bland rapporteringen kan nämnas vattenverkskommittén som lite utförligare berättade om vattenverkets status och 

problem som funnits med nät och ventiler.  

 

Till Intresseföreningens årsmöte hade inkommit motion om dels principer för fördelning av båtplatserna och tillfällig 

uthyrning, samt dels höjning av årsavgiften från kr 100 till kr 200. Styrelsen har tillstyrkt motionen och mötet beslutade att 

bryggkommittén ansvarar för hur båtplatserna utnyttjas samt att årsavgiften höjs till 200 kr fr o m verksamhetsåret 2017.  

 

Till nya styrelseledamöter valdes Carl Gelius och Lars Bertil Kvillfors och tillika nya suppleanter Ebba Tapper och Jonas 

Lexing. Undertecknade samt Liselott Karlsson kvarstår enligt tidigare val. För mångårigt och uppskattat arbete i föreningen 

avtackades Lars-Åke Andersson styrelseledamot, Olaf Lindström, som avgått som sammankallande i bryggkommittén 

samt Olle Sellström som avgått som sammankallande i vattenverkskommittén. Ett tack ska även riktas till avgående 

sekreteraren Anders Bengtsson och suppleanten Johan Hennings som hade förhinder att närvara vid mötet.  

 

Kopior av protokoll samt förteckning över föreningens funktionärer finns anslagna på föreningens hemsida 

www.hagabyhogby.se.  

 

 

Ekonomi 

Medlemsavgifterna höjdes under detta år vilket bidragit till en bra och balanserad ekonomi trots stigande utgifter. 

Framförallt är det grönområden och vattenförsörjning som krävt mer resurser. 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 2017. Avgifterna avser 

det kommande verksamhetsåret d v s 2017 och blir på så sätt preliminära till dess att beslut tas på kommande stämma. 

Följande gäller: 

- Permanentboende 4000 kr 

- Fritidsboende  2000 kr 

- Obebyggd tomt   400 kr 

- Intresseförening     50 kr 

- Båtplats   200 kr 

Ange fakturanummer och fastighetsbeteckning vid betalning så blir kassörens arbete så mycket lättare. Senaste 

betalningsdag är 2017-04-30. 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 

 

I tillägg till vår hemsida (www.hagabyhogby.se) sker all information 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. Ändringar kan skickas till ordförande eller 

kassör. För att logga in på sidan med medlemsregister anges Användarnamn: Medlemmar och Lösenord: haghog12  

 

 

 

http://www.hagabyhogby.se/
http://www.hagabyhogby.se/


 

Vägar 

Vägar har grusats. Saltning har genomförts där behov funnits. Efter vintern har ”potthål” fyllts med grus och det finns mer 

att hämta vid vattenverket om nya behov uppstår. Efter vissa klagomål från sophämtarna om svårframkomlighet har 

vägarna besiktigats av styrelse och kommitté. Det konstaterades att bredden väl var i nivå med de regler som gäller inom 

kommunen och att röjning av vägrenar i vid röjningsdagen borde vara tillräcklig.    

 

 

Vatten 

Vattentillgången har varit normal trots de alarmerande rapporterna om vattenbrist på Öland. De förhöjda värdena av nitrat 

har nu återgått till normala. Troligtvis sammanhänger nitratnivån samman med gödsling och när denna skett. 

Vattenproverna i övrigt ligger inom godkända värden även om vattnet är något missfärgat. Reparationer och anskaffning 

av bl a en reservpump har genomförts i beredskapssyfte. Vattenverket är 50 år gammalt och i behov fortlöpande underhåll. 

Bl.a. behöver befintligt elskåp att ersättas. Viktigt är att alla beställningar av ventilbyten går via kommittén liksom anmälan 

vid akut vattenbrist. Ny sammankallande i vattenverkskommittén är Sven-Ulrik Strandh.  

              

 

Grönområden 

Grönområden och vägrenar har röjts under röjningsdagen. Mindre arbete och bränning av rishögar i Vitsippeskogen har 

genomförts. Under hösten har dock större avverkning skett utmed Vattenverksvägen. Arbetet har initierats och letts av de 

närboende samt markägarna. Avverkningen finansieras via att virket flisas och säljs. I väntan på flisning ligger stora högar 

upplagda utmed Fyrvägen.  

 

 

Bryggor och badplats 

Strandrensning genomfördes med mycket god uppslutning och god stämning. Detsamma gäller även bryggiläggning och 

upptagning av desamma. Bryggan i Högby har rustats upp via föredömliga insatser.  

 

Ny princip för tilldelning av båtplatser samt höljd avgift genomförs enligt motion och beslut på årsmöte. Ny 

sammankallande i kommittén är Micke Bremer med Olaf Lindström som materialansvarig.   

 

I separat utskick har kommittén under ledning av Gert Rydén beskrivit behov av ny brygga i Syltan samt projektering av 

sådan. Status är den att bygglovsansökan nu behandlas men allt talar för att kunna bygga bryggan under våren. Projektet 

förutsätter separat finansiering och även med bidrag från icke medlemmar. Vi hoppas så många som möjligt vill hjälpa till 

med detta.     

 

 

Midsommarfirandet 

En stor skara medlemmar med gäster firade traditionellt vilket möjlig gjordes tack vare insatser från några frivilliga i sista 

stund. Dansen och lekarna leddes av Olaf Lindström och Aino Redtzer. Dan Marmesjö svarade för musiken. Tack alla! 

 

Inför kommande år behövs en ny midsommarkommitté för att inte tvingas ställas in. Vi vädjar om hjälp till den fina och 

uppskattade traditionen.  

 

 

Med bästa hälsning  

 

Claes Rosengren  Gert Rydén 

Ordförande, HHS  Ordförande, HHI 

 


