
Vi som bor i HultsBy
Nyhetsbrev November 2017

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

Kontakta styrelsen på 
info@hultsby.se

Aktuellt
Gymmet 
(aktivitetshus 1) 
är nu i full gång. 
Öppet dygnet runt.
Se tidigare 
nyhetsbrev om ni vill 
ha access.

Biblioteket 
(aktivitetshus 4)

Aktivitetshuset som 
utsetts till att vara 
bibliotek, har öppet 
en dag i veckan.

Onsdagar kl, 17:30 – 
19:00
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Kabelförläggning Hult
Ellevio AB planerar att förstärka eldistributionsnätet och 
trygga elleveranser till sina kunder. Förändringen 
innebär att dem på Hult Bys mark byter befintliga 
markkablar mot nya kablar i nuvarande kabelstråk. De 
kommer även att bygga om nätstationerna samt byta ut 
en stor mängd kabelskåp. 
Arbetet kommer att påbörjas under hösten och vara klart 
innan det blir frost i marken. 
För karta se hultsby.se
Kanske har ni oxå sett de gula målade linjerna.
Det är där de kommer gräva. 

Parkeringsförbud
Vi har på parkering B målat i gatan ett 
stort parkeringsförbud. 
Detta för att minska parkeringar 
framför garagen.

På Parkering A
Kommer vi sätta upp en skylt.
Detta då boende runt Parkering A har upplevt 
P-situationen värre än tidigare.
Rektorn för de kommunala förskolorna låter meddela att 
dessa förskolor i år har 
fler barn med längre resväg
än tidigare.
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Synlig kalender
Allt för att öka nyttjandegraden av 
våra aktivitetshus.
Nu kan du se om ett aktivitetshus är bokat 
eller inte.
Gå in på hultsby.se = > 
kontakt=>aktivitetshus => 
Vill du boka ring Lars.

Dyrare vattenräkning

Allt tyder på att alla kommer få vattenräkningar som är ca 1400kr 
högre per år. De hus som har “egen avläsning” har redan fått 
extra avgiften pålagd. För de hus som delar vattenmätare 
kommer styrelsen troligtvis tvingas lägga på denna extra kostnad 
redan till årets sluträkning.

Sekreterare sökes till styrelsen
Vill du vara med och påverka vad som händer i samfälligheten 
så finns det nu chans att söka platsen som sekreterare. Är du 
intresserad så kontakta styrelsen på info@hultsby.se

Nästa räkning. 
Nästa räkning från föreningen kommer nu i november.  Vi kommer prova 
att skicka dessa direkt från Visma. Visma är vårt ekonomiprogram. 
De som inte valt e-post kommer få sin räkning med posten. 

Ljusare sport
Bollplanen utanför aktivitetshus 3 har fått strålkastare. Detta så att vi kan 
spela även när solen gått ner.
Vem vet? Kanske någon spolar vatten om det blir kallt?


