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Nyhetsbrev April 2016 
 

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

Kontakta styrelsen på info@hultsby.se 

 

Nu är det bra att nmäla sig till vårt mailutskickslista. 

Gå in på http://hultsby.se/styrelse/anmal-dig-till-info-via-epost/ 

Du som anmäler dig, får senaste nytt 

angående föreningen.  

Vanligtvis kommer ett utskick efter varje 

styrelsemöte. 

Viktiga meddelanden som måste nå alla, 

kommer delas ut 

 

  

 
 

Händer i vårt område 

Information inkommen till 

Styrelsen. 

Inget denna månad. 

 

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, 

Amäl dig på hemsidan. 

Infobreven finnas även på 

hemsidan. 

//styrelsen //Mikael Bernsten. 

 

Inbjudan Gransamverkan.  

 

För att åter få igång grannsamverkansgrupp och gemensamt 

förebygga inbrott och stölder här i Gjutegården bjuds du som  

intresserade in. 

Under mötet förväntas hittas de som vill engagera sig. 

Mötet hålls i Aktivitetshus 3.  Den 2 maj kl 18  
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-Vi vill återigen uppmana samtliga som delar garagelängor 

att parkera bilen I garaget.  

-Har du två bilar, räkna med att den inte alltid får plats. 

-Påtala gärna för dina grannar om dessa parkera långt 

utanför markerade parkeringsrutor. 

Aktuellt 

Biblioteket (aktivitetshus 4) 

Aktivitetshuset som utsetts till 

att vara bibliotek, kommer ha 

öppet en dag i veckan. 
Onsdagar kl, 17:30 – 19:00 

Vi efterlyser Elektriker 

Vi har idag 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. 

Ny rutin för fakturor 

Ett nytt bokföringsprogram har 

använts för att göra våra fakturor. 

I detta har vi manuellt skapat ett medlemsregister. Detta 

register skapades från information hämtad på internet och 

därmed kan det finnas fel namn på adressen. Är något 

felaktigt och du vill ändra, snälla. skicka ett mail till 

administration@hultsby.se med korrekta uppgifter! Så byter vi 

mer än gärna dina uppgifter till korrekta. 

För snabbare och säkrare distribution av din faktura: meddela 

din e-postadress till administration@hultsby.se.  

Eller anmäld dig direkt på hemsidan. Under kontakt/anmäl… 

Tänk på att föreningen numera endast tar emot betalningar 

på  bankgiro nr 454-0233.  
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Aktuellt 

Gym-hus 

En grupp har bildats för att 

planera att ett av 

aktivitetshusen görs om till 

Gym för oss i Gjutegården 

 

 

 

Ladda bilen 

En grupp kommer att bildas 

för att se om det finns 

möjlighet att få eluttag som 

tex ladda el-bilar. 

 

Fick du hög vattenräkning? 

En genomsnittlig människa förbrukar ungefär 160 liter vatten 

per dygn. Den största delen går åt till personlig hygien och 

toalettspolning och endast en liten del till dryck och mat. För 

att man skall kunna avgöra hur mycket vatten varje hushåll 

förbrukar och för en korrekt debitering måste vattnet mätas 

och för detta används vattenmätaren. Men du ska också vara 

uppmärksam på exempelvis en droppande kran som innebär 

en större vattenförbrukning än man kan tro. 

 

 

Håll koll på din mätare 

 

Gamla mätare som har kalk i rören, kan visa upp till 10% mer i 

förbrukning. Har du bytt?  
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Många droppar små 

Åtgärda en droppande vattenkran som annars kan kosta dig 

upp emot 20 000 liter vatten per år, eller motsvarande mer än 

130 fyllda badkar¹. På ett dygn blir det cirka 55 liter. 

Beroende på modell motsvarar en spolning på en 

snålspolande toalett cirka 2-4 liter vatten. Åtgärda en toalett 

som smårinner. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 

liter vatten, vilket motsvarar 2 700 badkar. På ett dygn blir det 

cirka 1 000 liter. 36 liter varmvatten medan en dusch på 10 

minuter förbrukar cirka 120 liter varmvatten². Spara vatten 

genom att duscha kortare tid. 

Duscha istället för att bada i badkar. 

Det går åt 50 liter vatten för en tvätt. Spara vatten genom att 

fylla tvättmaskin ordentligt innan start. 

Det går åt 15 liter vatten för en disk. Spara vatten och fyll 

diskmaskinen innan start 

Stäng vattenkranen när du borstar tänderna eller när du 

tvålar in dig. Varje minut rinner det ut cirka 6 liter vatten. 

En dusch på 3 minuter motsvarar i snitt Om du har trädgård, 

bevattna inte med dricksvatten utan med uppsamlat 

regnvatten i till exempel tunnor. 

¹ Ett fyllt badkar motsvarar cirka 150 liter vatten.  

² Normflöde på 0,2 liter per sekund.  

³ Normflöde på 0,1 liter per sekund. 

Uppgifterna kommer från https://miva.se 

 

 

 

Aktuellt 

Stickkafe 

Vi fortsätter våra populära 

träffar i hus 2:an där vi träffas 

fikar, stickar, virkar eller vad 

du vill handarbeta med. 

Kom gärna och träffa dina 

grannar och prata bort ett 

par timmar och få tips. 

Torsdag den 21 April kl 1400 –

1600 är det dags igen. 

Välkomna 

Margreth Skog 

hus 210 tfn 0706014614 
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