
www.hultsby.se Sida 1 av 3

Nyhetsbrev September

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

Kontakta styrelsen på info@hultsby.se

Området fyll 40 år, det borde vi väl fira?

För det behövs en festkommité som kan planera för en kul fest
i vår. Maila oss om du är intresserade att delta och/eller har
nån kul idé.

Vakans i styrelsen

Kassörsposten är vakant och vi i styrelsen behöver hjälp att hitta
kandidater, för att fylla vakansen snarast. Är du intresserad eller
känner någon som kan vara aktuell, kontakta styrelsen för mer
information.

Bilpool via Sunfleet

Styrelsen har tagit upp frågan om bilpool i områden, då det kommit
in förfrågningar på detta. Vi skulle vilja behöva veta hur många som
är intressade, utan några några förpliktelser. Maila om du skulle vilja
ha möjligheten att kunna nyttja sunfleet härifrån vårt område.

Vi kan få bättre utrymme på våra parkeringsplatser om fler kan dela på
samma bil. En del av hushållens ”andra -bilar” som inte körs så mycket kan
avyttras och därmed slipper vi kaoset som vi ibland har när vi och våra
gäster ställer sig både här och där på trottoarer mm.

Man slipper arbetet med att ta hand om bilen. Tvätt, städning, besiktning,
däckbyte, service, verkstadsbesök mm mm fixas av Sunfleet och ingår i
priset. Bilutnyttjande utan arbetsinsats. Dessutom ingår både trängselskatt
och bränsle i Sunfleets tim- och km-pris!

Kommande aktiviteter

2015-2016 byte av
utomhusbelysning planeras

Bytet kommer att ske i
etapper med start i höst om
leveranstiden tillåter.

2015-09-08 Underhåll av
parkeringsplatser

Asfaltering och målning av
parkeringsplatser håller på
att slutföras.

Nya bord i området

Passa på att ta med fikat ut
och njut av höstsolen och
grannarnas sällskap
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Fler viktiga nyheter

Elektriker sökes

Samfälligheten har under flera år haft hjälp av Lars och Lars i frågor
som gäller samfällighetens gemensamma elinstallationer. De båda
herrarna önskar nu lämna över uppdraget som samfällighetens
speciella kontakt till någon eller några nya elektriker. Det kan röra
sig om mindre jobb eller mest fungera som bollplank till styrelsen. Är
du eller känner du någon som är utbildad elektriker? Vänligen
kontakta styrelsen.

Garagelängorna är till för bilar

Är det du eller din granne som inte parkerar sin bil i garaget? Vissa
bilgarage ser ut som på bilderna. Det gör att den ”halva” utomhus
p–plats som alla har att förfoga kanske nyttjas i onödan av en dig
eller din granne… Parkera i första hand i garagen så får alla plats!

Händer i vårt område

Nya öppettider i biblioteket

För att fler skall ha möjlighet
att nyttja vårt bibliotek, har vi
justerat tiderna något.

Öppet onsdagar

17:30 – 19:00 i aktivitetshus 4.

Stickcafé i aktivitetshus 2

1 oktober kl 14.00-16.00.

Kom och byt idéer och träffa
dina grannar.

Mopeder & Cyklar

Ta det varsamt i och runt vårt
område. Påminn era barn
och ungdomar att ta det
lugnt framförallt där sikten är
skymd.
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Fortsätt gärna att påpeka för dina grannarna att de flesta utskick
sker via mail.

Hjälp oss att få fler att anmäla sig. Vi uppskattar att många valt att
även få sina inbetalningsavier via mail men skulle uppskatta om fler
kunde tänka sig detta för att minska administrationen och
miljöpåverkan. Vi är totalt 217 hushåll i området och det blir en hel
del papper i onödan.

Vill ha
nyhetsbrev

men inte avi
6%

Nyhetsbrev &
inbetalningaravier

36%

Endast
pappersutskick

58%

Informationsutskick

Sociala medier
Vi vill gärna ha uppslag till
hemsidan. Nyheter,
information, tips, bilder och
aktiviteter. Maila till vår
webbmaster:
webmaster@hultsby.se

Vi skulle även uppskatta om
ni bidrar med bilder via
Instagram, tagga #hultsby
och följ gärna vårt konto
@hultsby.


