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Nyhetsbrev Mars 2016 
 

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

Kontakta styrelsen på info@hultsby.se 

 

Nu har vi äntligen nya gatulampor 

Vi hade i uppgift att redan 2015 byta en 1/3 av alla 

lampor och sedan fortsätta med 1/3 per år tills allt var 

klart. Vi hittade dock ingen firma som ville dela upp 

arbetet varför vi beställde hela arbetet 2016. 

Vi var tvungna att byta lamporna, då glödlamp-sorten som 

passade inte längre får säljas. Tidigare styrelsen köpte på sig ett 

lager, men även dessa sinade… 

Nu är det klart. Total kostnad ligger på en god bit över en halv 

miljon. En fördel med de ny lamporna är att dessa är LED vilket 

medför att vi i framtiden kommer att få lägre strömkostnad. Hur 

mycket återstår att se, men säljarna lovar mycket. 

 

Snart är det Årsmöte. 31 MARS Aktivitetshus 3 

Inkomna motioner handlar kort om: 

 Bygg om ett aktivitetshus till GYM 

 Bygg El-platser för elbilar 

Tycker du något om dessa? Kom till Årsmötet 

och gör din röst hörd. 

Träffa dina grannar! 

Träffa styrelsen i din förening. 

 

Händer i vårt område 

Nya gatlyktor 

Är monterade och klart. 

Mörker = inbrott 

En av våra grannar hade 

inbrott den 3 februari 2016, 

så snälla hjälp varandra. Ta 

en extra runda, fråga 

okända om du kan hjälpa till, 

vem de ska besöka mm. 

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. 

//styrelsen //Mikael Bernsten. 
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Råttor. 

Som vanligt så här års kommer någon eller 

flera av dina grannar få besök av en råtta 

eller två. 

Helt klart är att fågelmat även drar till sig 

råttor. Råttor gillar att bo under träaltaner 

nära fågelmat. 
 

Grön laser? 

Vi har några grabbar runt 10-12 års ålder, som sparkar och bankar 

 på våra dörrar. 

De har också en eller flera ficklampor som lyser grönt..  

De drabbade tror att det är snälla killar, men tycker ändå är det  

mycket otrevligt. 

Snälla prata med era ungdomar… 

Snöskottning 

Vi har som alla märkt, 

bytt snöskottare i vårt 

område. Efter att kollat 

runt, fanns bara en firma 

kvar. Så vi valde den. 

Det är samma firma som 

tidigare röjt på våra 

parkeringsplatser. 

Efter lite inkörningsperiod 

hoppas vi nu att alla gator hittats. 

Snöskottarna försöker att skotta bara en gång per snöväder. 

Det gör att vi inte har dem här direkt det börjar snöa. 

Fördelen är att vi sparar otroliga summor på detta sätt. 

Snöskottning är inte billigt. En ”snöig” vinter kan kosta över 300 

tusen.. en snöfattig vinter bara 50 tusen… 
 

 

Aktuellt 

Fiber 

Det är några (13 st) som 

beställt Fiber.  

Installationer börjar 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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