Hagaby-Högby samfällighetsförening (HHS) och Hagaby-Högby intresseförening (HHI)
Medlemsbrev juni 2014
Hej alla,
Så närmar sig sommar och semestertider. Då föregående medlemsbrev gick ut nyligen hänvisar vi till detta och
konstaterar att allt fungerar som det ska. Det är dock mer arbete med att röja upp i ”Vitsippsskogen” än beräknat
och vi får stå ut med att det tar sin tid.
Vi har tidigare rapporterat om att det pågår ett arbete med att ta fram en mer omfattande grönområdesplan.
Arbetsgruppen vill gärna ha in medlemmarnas förslag och önskemål på områden eller aktiviteter som bör ingå i
denna. Observera att det gäller områden som samfälligheten äger eller ansvarar för att vårda. Underhåll på egna
tomter eller utanför området kan inte ingå i detta arbete. Kontakter tas lämpligen med Carl Gelius, sammankallande
i grönområdeskommittén eller Håkan Gustafsson, initiativtagare till arbetsgruppen. Mer kring status och innehåll
i planen kommer att presenteras vid årsmötet.
Medlemsregister och hemsida
Vi behöver åter påminna om att e-mail och internet är de sätt vi kommunicerar inom föreningen nu. Tyvärr saknar
vi fortfarande många e-adresser eller har felaktiga sådana och ber er att säkerställa egen status. Styrelsen har
beslutat om en aviseringsavgift på 50 kronor i de fall vi får skicka fakturor eller information per post utan att detta
föregåtts av speciell begäran.
Vi har idag en sekretesskyddad flik där medlemsuppgifterna finns. För att komma åt dessa uppgifter går ni in på
hemsidan www.hagabyhogby.se och klickar på "medlemsförteckning" i vänstermenyn. Fyll i Medlemmar
(användarnamn) och haghog12 (lösenord).

Årsmöte
Årsmöte för både Samfällighetsföreningen och Intresseföreningen ska hållas i församlingshemmet, vid Högby
kyrka, lördagen den 19/7 klockan 10:00. OBS platsen. Kallelse sker via detta brev samt på hemsida och
anslagstavlor. I enhetlighet med ny informationspolicy skickas nu all information via e-post. Handlingar anslås
även på hemsidan www.hagabyhogby.se.
Kalenderarium, preliminära tider
Midsommardans
fredag 20/6
Strandrensning
vecka 28 (7/7 – 13/7)
Röjning
tisdag 15/7
Årsmöte
lördag 19/7

Med bästa hälsningar
Claes Rosengren, Ordförande, HHS

Bilagor:

Gert Rydén, Ordförande, HHI

Kallelse med dagordning till årsmöten
Årsredovisningar avseende båda föreningarna, budgetförslag och medlemsregister anslås på
hemsidan www.hagabyhogby.se

