Hagaby-Högby samfällighetsförening (HHS) och Hagaby-Högby intresseförening (HHI)
Medlemsbrev juni 2013
Hej alla,
Efter en ovanligt kall och seg vinter har våren gjort sitt intåg. Likt flyttfåglarna dras vi automatiskt till
sommarparadis med sol, vind och vatten. Ur föreningens synvinkel har vintern varit lugn och vi hoppas ni alla
upplever det samma när stugorna öppnas upp för en ny säsong.
Liksom förra året har vi haft lite problem med vattenverket där det framkommit att en del av inkommande vatten
tagit vägen genom ett hål i stället för avsedd ledning och även förbi vattenmätare. Därav har visst arbete med
felsökning och grävning behövt utföras. Problemet påverkar inte på något sätt vattenförsörjning eller kvalitet men
måste naturligtvis åtgärdas och då i samband med att bassängen töms och rengörs.
Som vanligt är vi beroende av alla ideella insatser för att allt ska fungera och vi tar tacksamt emot intresse att delta
i styrelse och kommittéer. Vi behöver exempelvis nya ansvar för grönområden och midsommarfirande, då Tomas
respektive Aino begärt avlösning efter många års utmärkt arbete. Hör av er till undertecknade om ni känner
möjlighet att ställa upp.
Vägar
Den kalla vintern med tjäle till följd har gått hårt åt vissa vägar och det kan behövas lite mer underhåll av dessa än
normalt.
Vatten
Se ovan angående inkommande vatten till vattenverket.
Grönområden
Runes äng i böjen på Storsvängen har röjts enligt förslag vid röjningsdag. Tyvärr har riset blivit liggande vilket
skall forslas bort av Jens så fort det kommit upp i högar.
Håkan Gustavsson har inkommit med förslag om röjning av del av den s,k. troll- / vitsippeskogen inom fastigheten
1:11. Detta för att få fram fler öppna områden med utsikt mot havet.
Gemensam röjningsdag är planerad till tisdagen den 16/7. Alla kan hjälpa till och tårtan smakar extra gott efter
fysisk aktivitet.
Hasse och Jens Olsson sköter fortsatt bränning och slagning.

Bryggor och badplats
Vid Högby brygga har stranden rensats genom mark-och bodägares försorg. Lars-Åke representerar vår förening
och har starkt bidragit till försköningen. Samtidigt ber vi om fler som kan hjälpa till så att vi lever upp till ansvar
mot övriga intressenter.
Bryggan i Syltan kommer läggas i kring midsommartid genom brygg- och strandkommitténs försorg.
Strandrensning med avslutande grillning och samvaro är planerat till början av vecka 28 (8/7-14/7). Kallelse
kommer att anslås på anslagstavlorna. Hjälp till så att stranden blir ren och fin för badare och alla andra.

Fest
Sedvanligt midsommarfirande planeras och i år med nytillverkad stång. Midsommarängen skall iordningställas
och stången skall tas ner efter firandet.
Någon logdans är inte heller i år aktuell då vi saknar frivilliga festfixare.
Trivselregler
Enligt begäran vid förra årets stämma uppmanar styrelsen åter vikten av 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 föreningens intressen.
Ekonomi
Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 biläggs. Vid årsstämman avgår Rolf Nilsson som kassör och vi ska då
välja ny sådan. Bokföring och utbetalningar är sedan årsskiftet utlagda på Lena Johansson och den boköringsfirma
hon representerar. Vad gäller samfällighetsföreningens ekonomi är den i god ordning och vi följer den budget
styrelsen antagit med förslag om oförändrade årsavgifter.
Utdebitering av medlemsavgifter
Den tidigare beslutade omläggningen av tidpunkt för avisering och betalning av medlemsavgifter är nu genomförd
och sker nu i början av verksamhetsåret.
Medlemsregister och hemsida
E-mejl och hemsida fungerar nu allt bättre som bärare 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. Enligt beslut om ny informationspolicy kommer all information att gå via e-post och
medlem som inte meddelat sådan riskerar att gå miste om viktig information.
Årsmöte
Årsmöte för både Samfällighetsföreningen och Intresseföreningen ska hållas i församlingshemmet, vid Högby
kyrka, den 20/7 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 21/6
Strandrensning
vecka 28 (8/7 – 14/7)
Röjning
tisdag 16/7
Årsmöte
lördag 20/7

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

