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

 

Medlemsbrev våren 2017   

 

Hej alla,  

Efter en lite trög och kall inledning är nu sommarsäsongen i full gång. Fantastiska dagar med sol och blå himmel 

gäller när dessa rader skrivs. Baksidan på det fina vädret är tyvärr allt torrare marker och vattnet som redan är en 

bristvara kan bli till kris framöver. Som tur är har vi en vattenkommitté med Sven-Ulrik Strand i spetsen som 

försöker ligga steget före. Med hjälp av nya och moderna mätverktyg kan vi nu avläsa ingående och utgående 

vatten på liternivå och via diagram se alla onaturliga avvikelser. Vi har genom åren alltid haft bra vattentillgång i 

de brunnshål som finns, men från styrelsens sida vill vi ändå uppmana om förnuftigt användande, så kanske vi 

slipper mer långtgående restriktioner. Tiderna är sådana som vi inte varit med om förut och det gäller för övrigt i 

större delen av vårt land.  

  

Vi har tidigare informerat om nya bryggan i Syltan och det projekt som pågår kring denna. Tillstånd är klart för 

att bygga bryggan men tidpunkten måste skjutas fram till fågelsäsongen är över. Den gamla bryggan är därför åter 

på plats (se bilden nedan) tack vare stor ansträngning från ett gäng ”sega gubbar” i bryggkommittén. Sista gången 

dock beroende på både passform och orimligt stor arbetsinsats. Nu läggs jobbet på att få fram resurser till den nya 

bryggan. Omfattningen blir större än beräknat och därmed behövs mer medel. Vi måste alla hjälpas åt om det ska 

bli någon brygga i framtiden. Även den fina Högbybryggan som byggdes förra sommaren har fått ta stryk under 

vintern. Med onormalt högt vattenstånd och kraftiga vindar lyfte hela bryggan och hamnade på en helt annan plats 

än den ska vara. Om det går att få den på plats igen återstår att se.   

 

Vi har rapporterat tidigare kring det större gallringsarbete som skett utmed Vattenverksvägen och nu skall även de 

stora högarna av fällt virke vara flisat. En betydligt luftigare och ljusare miljö möter både boende och de som 

promenerar dessa vägar. Det kommer dock att behövas mycket frivilligt arbete för att hålla växtligheten tillbaka 

så att inte sly och annat tar över igen.    

 

Ekonomi och administration är under god kontroll när vi går in i det nya verksamhetsåret. Valberedningen behöver 

dock medlemmarnas stöd och positiva bemötande när nya funktionärer och styrelse ska väljas. Undertecknade är 

nu inne i slutet av mandatperioden vilket ger behov av nya krafter även i ledningen. Vi vill därför passa på att 

tacka för det förtroende ni gett oss under dessa år samt för alla de fantastiska insatser som sker frivilligt och som 

varit nödvändiga för att klara föreningens ansvar. Tack alla, med förhoppning om att snart ses igen på vår underbara 

ö.    

 

 

Vatten 

Som vi rapporterat i inledningen av brevet har stora insatser gjorts för att få bättre mätsystem på plats. I tillägg till 

planerat underhåll / rengöring har det förekommit incidenter där vattnet förvunnit kortare perioder. Vi ber alla 

kontrollera sina egna system i byggnader och på tomten så att läckage inte föreligger. Om ni upptäcker eller har 

råkat utför läckage ber vi att ni rapporterar detta till kommittén så att de inte behöver söka i onödan och även kan 

hjälpa till med råd kring åtgärder. Vi upprepar att ansvaret för ventiler och ev byten åligger fastighetsägaren men 

att beställningar måste gå genom föreningens försorg. Vi vill även uppmärksamma er på att fastighetsägaren svara 

för grävning för att synliggöra ventiler vid byte.   

 

 

 

 

 

 

 



Grönområden 

Förutom det större röjningsarbete som gjorts utmed Vattenverksvägen sköt grönområdena efter den 

grönområdesplan som gäller. Avtal om slagning och hjälp med bortforsling finns. Brännhögarna är nu eldade. Vi 

upprepar att brännhögarna bara får innehålla ris och torrt brännbart gräs. Inget byggavfall, gräsklipp, kompost 

eller annat avfall får läggas på högarna.  

 

 

 

Vägar 

Sedvanlig grusning och sladdning av vägarna kommer att ske under försommaren. Var och en kan fylla ”potthål” 

med grus som finns vid vattenverket om behov finnes. Vi kommer att behöva nya krafter till kommittén då 

nuvarande sammankallande Boris Carlqvist bett om avlösning i samband med årsmötet.   

 

 

Bryggor, strand och midsommar 

Som framgått inledningsvis i brevet är Syltans bryggprojekt något försenat men ändå aktuellt i högsta grad. På vår 

hemsida www.hagabyhogby.se  finns en lite utförligare statusrapport. Även Högbybryggan måste naturligtvis ses 

över igen efter vinterns omilda behandling.  

 

Styrelsen utgår från att vi även i år klarar ett midsommarfirande som planeras sedvanligt på midsommarafton. 

Någon kommitté finns dock inte och vi kommer vara i stort behov av frivilliga som hjälper till med att klä stången 

och hålla i lekandet. Ni som vill ha traditionen kvar ombedes kontakta någon i styrelsen eller Dan Marmesjö.   

 

 

Ekonomi 

Ekonomin är i bra balans tack vare höjda medlemsavgifter. Resultatet för året är ett överskott om ca 40 000 sek. 

Årsredovisning och budget anslås på hemsidan och där finns tydligare specifikationer.  

 

 

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifterna är utdebiterade enligt nedan och är enligt förslag och beslut i stämman: 

     

Kategori / andelstal  

Permanentboende 4000 kr 

- Fritidsboende  2000 kr 

- Obebyggd tom    400 kr 

- Intresseförening      50 kr 

- Båtplats    200 kr   

 

 

Medlemsregister och hemsida   

Mikael Gradner och  Maria Leosson från Hyssna hälsas välkomna som medlemmar i intresseföreningen. 

Vi fortsätter att påminna om att e-mail och internet är de sätt vi nu ger information om föreningen. Tyvärr saknar 

vi fortfarande e-adresser, eller har felaktiga sådana och ber alla hjälpa till så att vi får kompletta register. Meddela 

även ändrade ägarförhållanden, adresser och telefonnummer till vår kassör Liselott Karlsson 

liselott.karlsson@sparbankeneken.se eller undertecknad claes.rosengren@telia.com  

 

Besök gärna hemsidan www.hagabyhogby.se och återkoppla med sådant ni tycker kan förbättras eller med innehåll 

som kan delas med andra. För tillgång medlemsregister krävs Användarnamn: Medlemmar och Lösenord: 

haghog12 

 

 

 

http://www.hagabyhogby.se/
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Årsmöte 

Årsmöte för både Samfällighetsföreningen och Intresseföreningen ska hållas i församlingshemmet, vid Högby 

kyrka, lördagen den 15/7 klockan 10:00. OBS platsen. Kallelse sker via detta brev samt på hemsida och 

anslagstavlor.  I enhetlighet med informationspolicy skickas all information via e-post. Handlingar anslås även på 

hemsidan www.hagabyhogby.se.   

 

Vi hoppas att ni alla känner både ansvar och intresse i att delta på årsmötet. Vi försöker hålla en både lättsam och 

effektiv genomgång av de frågor som behöver behandlas. Väl mött!    

 

 

 

 

Kalenderarium, preliminära tider 

Midsommardans fredag 23/6 

Strandrensning  tisdag    4/7  

Röjning   torsdag 13/7  

Årsmöte    lördag  15/7 

 

 

Med bästa hälsningar 

Claes Rosengren, Ordförande, HHS  Gert Rydén, Ordförande, HHI 

 

 

Bilagor:  Kallelse med dagordning till årsmöten 

Årsredovisningar avseende båda föreningarna, budgetförslag, motioner och medlemsregister 

anslås på hemsidan www.hagabyhogby.se   
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