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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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Snöröjning har redan gjort entré. Tyvärr har det visat sig att 
deras fordon har problem att köra runt i området. Några av 
oss har buskar och träd som växer långt ut över vägarna. 
Du  som vet med dig att det växer vilt på din trädgård. Klipp 
buskarna själv så blir det bra gjort.
Vi i styrelsen har godkänt att snöröjarna får klippa av 
buskage och träd som stör deras väg fram.Tyvärr kommer 
detta innebära en onödig, högre kostnad för oss alla 
boende.

Pingis spelas nu i Aktivitetshus 3.
Nycklar finns hos 
Anders Gatenheim hus 116 : 031 682797
Ulf Gustafsson hus 125 : 031-204474
Niklas Allestig  hus 145 : 031 – 183521
William Lundin hus 150 :072-727 80 55

http://www.hultsby.se/
http://www.hultsby.se
http://www.hultsby.se
mailto:info@hultsby.se
mailto:info@hultsby.se
http://www.hultsby.se/


Sidan 2

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

Det har inkommit mail till styrelsen, som vi härmed delar 
med oss av.

● Det har på nyår sprängts en brevlåda. Ägaren tror att 
det var ungdomar. Kanske var det någon boende i vårt 
område.

● Efter nyårsafton var det väldigt skräpigt på kullen. 
Anmälaren som tog på sig att städa, tror att mycket av 
skräpet kom från oss boende i området.

ÅRSMÖTE 
Glöm inte att skicka in dina motioner till Årsmötet innan 
den 28 feb.
Förra året inkom önskan om gym.
VAD vill du skall ske i vårt område?

Nu sätter vi igång våra trevliga träffar igen där vi 
stickar och handarbetar
träffar grannar och fikar.
Torsdagar kl 1400-1600 i hus 2:an
Datum planerade
Planerade datum
19 jan
16 feb


