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Medlemsbrev maj 2012
Så var det dags för en ny säsong. De flesta har nu hunnit vädra ur vinterns instängdhet, räfsa upp de sista
höstlöven och ta fram utemöblerna. Blåsippor och andra vårblommor gör ett nytt försök efter diverse
väderbakslag. Flyttfåglarna kommer i sträck och hittar på något underligt sätt tillbaks till gamla bon. Allting ska
vara som det brukar. Vi hoppas verkligen det blir så för som vi skrev om i förra brevet har vi ju det så bra i
Hagaby-Högby. Lite har dock hänt under den bistra delen av året som vi vill rapportera om.
Det har varit blåsigt väder och högt vattenstånd i havet. Detta har gått hårt åt bryggor och även Fyrvägens mest
utsatta delar. Högbybryggans olika delar har spolats upp på land och det krävs både arbete och nytt material för
att återställa detta. Tur att vi har en så aktiv bryggkommitté. Fyrvägens återställande görs via vägföreningen.
Under april upptäcktes det också att en av tankarna i vattenverket läckte. Denna har nu bytts och med tanke på
åldern även tank nummer två. Arbetet har lagts ut på entreprenad och kostnaderna för detta beräknas till runt
75 000 kronor vilket inte ryms inom budget. Dock finns medel i underhållsfond tillgängliga.
Vägar
Storsvängen har grusats upp, sladdats och justerats. Ett lager med grus skall läggas vid vattenverket så alla kan
hämta vid behov av lagning av väggropar. Tidigare beslut om andra höger ersätts med denna åtgärd.
Vatten
Se ovan angående byte av tank.
Grönområden
Hasse och Jens Olsson sköter fortsatt bränning och slagning. Efter förslag ska vi undersöka om brännhögarna
kan flisas i stället för att brännas.
Vi har konstaterades att EON:s röjning kommer att kräva lite extra arbete vid röjningsdag. Dock viktigt att
tomtägaren tar ansvar för bortforsling från egen tomt.
Diket utanför Jerry Anderssons har inte kunnat iordningställas enligt plan. Nivån i diket ska justeras för bättre
avrinning. Utloppet från dikena mot Syltan har dock vidgats för bättre flöde. Vi undersöker alternativ för att få
arbetet slutfört.
Gemensam röjningsdag är planerad till den 12/7. Alla kan hjälpa till och tårtan smakar extra gott efter lite fysisk
aktivitet. .
Bryggor och badplats
Se ovan angående bryggan i Högby. Bryggan i Syltan kommer läggas i kring midsommartid genom brygg- och
strandkommitténs försorg.
Strandrensning med avslutande grillning och samvaro är planerat till 5/7 alternativt 9/7. Kallelse kommer att
anslås på anslagstavlorna. Hjälp till så att stranden blir ren och fin för badare och alla andra.

Fest
Sedvanligt midsommarfirande planeras. Midsommarängen skall iordningställas och stången skall i år tas ner
direkt efter firandet. Vi behöver en ny stång då den befintliga börjar bli dålig.
Då vi inte längre har någon festkommitté och än så länge inga frivilliga festfixare, utgår vi från att det inte blir
någon logdans detta år.

Trivselregler
För den gemensamma trivselns skull uppmanas alla att respektera föreningens beslutade ordningsregler. Tänk på
grannsämja och håll en god dialog om något problem uppstår. Den enskilde tomtägaren ska naturligtvis ha stor
egen frihet men också ett ansvar att respektera föreningen.
Ekonomi
Årsredovisning för verksamhetsåret 2011 biläggs. Ekonomin är fortsatt god vad gäller kostnadskontroll såväl
som likviditet. Kassörsjobbet sköts av Rolf Nilsson men som meddelats tidigare är bokföring och utbetalningar
utlagda på en bokföringsfirma. Vad gäller Samfällighetsföreningens ekonomi arbetar vi efter den budget
styrelsen antagit med förslag om oförändrade årsavgifter.
Utdebitering av medlemsavgifter
Vi har tidigare informerat om styrelsens förslag att ändra tidpunkt för avisering och betalning av
medlemsavgifter så att detta stämmer med verksamhetsåret. Frågan kräver beslut vid HHS årsmöte och träder
vid bifall i kraft f.o.m. 2013.
Medlemsregister och hemsida
Nya ägare till fastigheten 11:53 är Anja och Björn Nordwall. Varmt välkomna.
Sakta men säkert blir e-mejl och hemsidan en allt viktigare del av informationsflödet. 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).
Glöm inte att meddela ändrade ägarförhållanden, postmottagare, adresser, telefonnummer och den nu allt
viktigare e-postadressen.
Årsmöte
Årsmöte för både Samfällighetsföreningen och Intresseföreningen ska hållas i församlingshemmet, vid Högby
kyrka, den 14/7 klockan 10:00. OBS ny plats. Kallelse sker tillsammans med detta brev enbart via e-mail och
anslagstavlor i enhetlighet med ny informationspolicy. Handlingar anslås även på hemsidan
www.hagabyhogby.se.
Kalenderarium, preliminära tider
Midsommardans
fredag 22/6
Strandrensning
torsdag 5/7 eller måndag 9/7
Röjning 12/7
torsdag 12/7
Årsmöte 14/7
lördag 14/7
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