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Nyhetsbrev juni 2016 
 

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

Kontakta styrelsen på info@hultsby.se 

 

Elfel i garagelänga vid parkering ”A”. 

Vi har haft elektriker som letat fel i garaget och kommit fram till 

att det troligtvis är matningsfel. Vi har nu kontaktat Ellivio, som 

äger sladdarna. 

Ellivio skall nu titta på problemet och återkomma. 

Detta elfel är också orsak till att hus 1-30 har haft problem med 

COMHEM. Just nu är en mycket temporär lösning gjord. 

Om felet visar sig vara orsakat av en ”hemma fixare” kommer 

denne att få stå för kalaset. Uppdatering sker på hemsidan. 

 

 

Styrelsen anordnade ett startmöte kring grannsamverkan den 4 maj 

men inte en enda person kom till mötet. Detta trots en lång lista med 

namn som gavs in till styrelsen på årsmötet.  

Styrelsen tolkar detta som att intresse saknas. 

 

Vi söker någon som har el behörighet, och som kan hjälpa 

föreningen med enklare uppgifter och exempelvis felsökning. 

Tidigare har dessa personer fått en liten ersättning för att vara 

tillgängliga. 

Kan du hjälpa till? Snälla hör av dig till info@hultsby.se.  

 

Detta händer i  

vårt område 

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. 

//styrelsen //Mikael Bernstén. 

Information utifrån 

Ingen information har kommit 

styrelsen till känna. 

 

Säljer du ditt hus. 

Meddela styrelsen att så sker. 

På så vis slipper du fler 

räkningar, och nyinflyttad 

kan få info om föreningen. 
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Fiberinstallationerna fortsätter. 

Styrelsen har klagat på att hål i vägar borde fixas omgående. 

Är detta din häck? 

Var vänlig och klipp till den. Kantstenen är en 

bra gräns. 

Idag är vissa gångvägar för smala på grund av 

yviga häckar. Detta kan leda till att snöröjningen 

får problem till vintern.  

Se till att det inte är du som är problemet. Kolla 

alla dina angränsande gator. 

 

GYM i aktivitetshus 2. 

På årsmötet beslutades det att en grupp skulle fundera på hur ett 

eget gym skulle kunna upprättas. Denna grupp har nu haft möte 

och kommer kalla till extra stämma för att få bygga om 2:an till 

gym. 

Idag håller många kalas i aktivitetshus 2 och 3. Gymgruppen har 

förslag på att aktivitetshus 1 också skulle kunna användas till kalas. 

Styrelsen mfl som ”fikar”/träffas skulle kunna hålla till i aktivitetshus 

4 (biblioteket) 

MER info kommer kring detta. 

Soptömning 

Det finns någon/några som fått extra mycket sopor i sin binge, då 

bingen stått framme över natten. Vi tror inte att det är någon som 

bor i området!  

Sommarlov 

Nästa styrelsemöte är den första måndagen i september. 

Hundar och katter 

Barnfamiljer klagar på kattlort i sandlådorna på lekplatserna… 

Husdjur får inte springa lösa i området utan tillsyn. Lekplatserna är till 

för våra barn! Tänk på att ta upp ev. hund- och kattlort. Släng inte 

plastpåsen i naturen. 

Aktuellt 

Fiber 

Det är ett antal (13 st) som 

beställt fiber och 

installationer började i maj.  

Biblioteket (aktivitetshus 4) 

Aktivitetshuset som avsatts 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. 
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