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Händer i vårt område
Besök oss på webben 
www.hultsby.se

Kontakta styrelsen på 
info@hultsby.se

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
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Årsmötet 2017.
Det har kommit in två motioner som bägge vill göra våra 
aktivitetshus ännu mer tillgängliga. Styrelsen kommer 
göra sitt tyckande, men det är medlemmarna som 
bestämmer.
Så läs noga igenom den skrift som kommer i början 
Mars. Kom till årsmötet och bestäm.

Biblioteket i aktivitetshus 4.
Det var vid årsmötet den 27 mars 2014 som medlemmar 
föreslog att starta ett bibliotek i Hults By. Aktivitetshus 4 
hade stått tomt en tid.
Förslaget lydde: ” Biblioteket kan kombineras med andra 
verksamheter och kanske bli en populär mötesplats för 
medlemmarna i Hults By. Om någon vill starta en 
bokklubb, studiecirkel, spela bridge, ha någon 
utställning, kursverksamhet etc så är ju det möjligt”
Förslaget fick positiv respons. Biblioteksgruppen 
bildades och samlade in böcker och skaffade bokhyllor 
och möbler . Smygpremiär skedde den 25 juni 2014 och 
invigning den 17 sept. 2014. Vid två tillfällen under 
hösten 2014 rapporterade Tidningen Sydväst positivt om 
biblioteket i Gjutegården.
Nu, i januari 2017 har biblioteket c:a 1500 böcker som 
skänkts av medlemmarna i Hults By och som lånas ut 
helt gratis. Biblioteket sköts ideellt av 7 st medlemmar. 
Det har blivit en populär träffpunkt i Hults By.
Under 2016 hade biblioteket 610 besök varav av barn 
180 st. 806 böcker lånades ut och 831 återlämnades.
Biblioteket har 2016 haft öppet 
Onsdagar kl, 17:30 – 19:00 
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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.

www.hultsby.se

●

På G.
● Just nu när vi flyttar runt  pingisbord mm så passar 

Lars och Dag på att måla om. Nya gardiner 
kommer även upp.

● Aktivitetshus 1 har fått sin första träningsapparat. 
Resten kommer snart.

● “Digitala lås” har beställts. Vi hoppas dessa är 
installerade och klara till Årsmötet.

● Vi har haft rekordlite snöröjning.

● Grannsamverkan ännu inte startat.

Stickkafé
Nu fortsätter vi våra trevliga träffar,  där vi stickar och 
handarbetar, träffar grannar och fikar.

Planerade datum (Tors kl 14-16 i hus 2:an)
16 mars
20 april
18 maj
Välkomna och prata bort ett par timmar i trevligt sällskap.
Margreth Skog tfn 0706 014614 hus 210

Ytterligare en bilförare som retat andra bilförare. Denna 
saaben hindrade effektivt tre grannars bilar.


