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Nyhetsbrev decemberr 2016 
 

Vi som bor i Hults By  
Besök oss på webben www.hultsby.se 

Kontakta styrelsen på info@hultsby.se 

 

 Snart dags för inlämning av Vattenförbrukning. 

 Glöm inte att samtidigt lämna in motioner till årsmötet. 

 Vill du vara med i Styrelsen under 2017. Hör av dig till styrelsen. 

Stölder i vårt område 

Det har kommit rapport om inbrott i området. Smart kan vara 

att ta en extra promenad i området och ställ in bilen i låst 

garaget. 

Nu senast har en granne fått inbrott via sin altandörr . 

Händer i vårt område 

Information inkommen till 

Styrelsen. 

Stöldvåg i Askim.  

Informationsflödet 

 

Styrelsen försöker skicka ut 

nyheter varje månad via 

epost. 

Detta kommer till alla som 

anmält sig för information. 

Pappersutskick kommer bara 

när styrelsen verkligen vill nå 

alla. 

Vill du vara mer informerad, 

Anmäl dig på hemsidan. 

Infobreven finnas även på 

hemsidan. 

//styrelsen //Mikael Bernsten. 

 

Inbjudan Grannsamverkan 

 

På uppmaning från medlemmar att få igång 

grannsamverkansgrupp och gemensamt förebygga inbrott och 

stölder här i Gjutegården bjöd styrelsen in till ett uppstartsmöte. 

Men INGEN kom. 

Vill någon i föreningen dra igång Grannsamverkan, hör gärna av 

dig till styrelsen så gör vi ett nytt försök. 
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 Stick kafé  

i fortsätter våra populära träffar i aktivitetshus 2:an där vi träffas 

och fikar, stickar, virkar eller vad du vill handarbeta med. 

Kom gärna och träffa dina grannar och prata bort ett par 

timmar och få tips. 

Torsdagar kl 14.00 –16.00  

Planerade datum 

19 jan 

16 feb 

16 mars 

20 april 

18 maj 

Välkomna 

Margreth Skog 

hus 210 tfn 0706014614 

 

 

Extra Årsmöte 

Fullsatt aktivitetshus röstade fram att vi skall få till ett Gym i 

området.   

Styrelsen har därefter beslutat att  

Akt 1 = Gym 

Akt 2 = Styrelse och kalas 

Akt 3= Pingis och Kalas 

Akt 4 = bibliotet. 

 

Stölder i vårt område 

Det har kommit rapport om inbrott i området. Smart kan vara 

att ta en extra promenad i området och ställ in bilen i låst 

garage 

Nu senast har en granne fått inbrott via sin altandörr. 

Aktuellt 

Biblioteket (aktivitetshus 4) 

Aktivitetshuset som utsetts till 

att vara bibliotek, har öppet 

en dag i veckan. 

 
Onsdagar kl, 17:30 – 19:00 

Vi efterlyser Elektriker 

Vi har haft två elektriker, som 

mot årlig ersättning hjälper 

oss med föreningens el. 

Dessa två känner nu att det 

är dags för nya personer att 

ta över. 

-Har du behörighet? Hör av 

dig till styrelsen. 

Föreningen består av tre 

anläggningar. 

1. Grönytor + kabeltv 

2. Garagelängor 

3. Gemensamt vatten 

Det är bara inom dessa 

områden som styrelsen 

agerar. 

Anonyma brev? 

Vi i styrelsen agerar bara på 

underskrivna brev, där vi 

kan ge respons. 

Styrelsemöten 

Första måndagen i varje 

månad. 
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