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Nyhetsbrev September 2016 
 

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

Kontakta styrelsen på info@hultsby.se 

 

Vi har nu märkt att elräkningarna till föreningen är lägre. Detta tack 

vare att vi bytt till strömsnål LED – belysning. 

 Vi har beslutat att behålla snöröjningsfirman ytterligare ett år. 

Vi har bytt ett antal säkringar för belysning i området. 

”Öppen fiber” skall vara klara i vårt område, och alla hålen 

lagade.  

 

 

  

 
 

Händer i vårt område 

Information inkommen till 

Styrelsen. 

Inget denna månad. 

 

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. 

Infobreven finnas även på 

hemsidan. 

//styrelsen //Mikael Bernsten. 

 

Inbjudan Grannsamverkan 

 

På uppmaning från medlemmar att få igång 

grannsamverkansgrupp och gemensamt förebygga inbrott och 

stölder här i Gjutegården bjöd styrelsen in till ett uppstartsmöte. 

INGEN kom. 

Vill någon i föreningen dra igång Grannsamverkan, hör av dig till 

styrelsen. 
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Jul i Gjutegården den 26 november 

Våra aktivitetshus kommer under denna  

lördag att fyllas av marknad 

Biblioteket kommer vara öppet. 

Fika kommer köpas. 

barnpyssel  

Vill du delta och boka ett bord, så, 

kontakta Birgitta hus 83. 

kabitta@comhem.se 

Alla är välkomna. 

 

 

-Vi vill återigen uppmana samtliga som delar garagelängor 

att parkera bilen I garaget.  

-Har du två bilar, räkna med att den inte alltid får plats. 

-Påtala gärna för dina grannar om dessa parkera långt 

utanför markerade parkeringsrutor. 

Aktuellt 

Biblioteket (aktivitetshus 4) 

Aktivitetshuset som utsetts till 

att vara bibliotek, kommer ha 

öppet en dag i veckan. 
Onsdagar kl, 17:30 – 19:00 

Vi efterlyser Elektriker 

Vi har idag INGA elektriker, 

som mot årlig ersättning 

hjälper oss med föreningens 

el.  

-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. 

Fakturor 

För snabbare och säkrare distribution av din faktura: meddela 

din e-postadress till administration@hultsby.se.  

Eller anmäld dig direkt på hemsidan. Under kontakt/anmäl… 

Tänk på att föreningen numera endast tar emot betalningar 

på  bankgiro nr 454-0233.  
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Aktuellt 

Gym-hus 

Gymgruppen jobbar på.Snart 

finns ett gym nära dig. Dessa 

har just gjort ett utskick. Fyll i 

lapp och lämna in. 

 

 

 

Ladda bilen 

En grupp kommer att bildas 

för att se om det finns 

möjlighet att få eluttag som 

tex ladda el-bilar. 

 

Hur ser din häck ut? 

Nu inför vintern och kommande snöplogning, ber vi dig som 

har stora buskar att klippa dessa in till gatkanten. 

Snälla titta alla av din tomts kanter. 

Om detta görs snyggt kommer föreningen spara pengar då 

snöskottningen går fortare. 

 

Öppna Aktivitetshusen med din Smartphone 

Snart kommer du kunna låsa upp dörrarna till våra aktivitetshus 

även med dina smartphone. 

Vi har beställt två lås för att prova. Blir det bra köper vi in fler. 

Vanlig nyckel kommer fortsätta fungera. 

Internet

ÖPPNA

LÅS
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Beställa nycklar till våra garage. 

 

Just nu har vi fått från några som önskar komplettera sina nycklar till 

garaget. 

Önskar ni också beställa extra nycklar Skicka ett mail till 

info@hultsby.se 

Bifoga hela texten på din befintliga nyckel. ( två rader siffror) 

Nya nycklar kostar ca 500kr /styck men om vi blir flera borde frakten 

bli lägre. 

 

 

 

Självklart städar du efter dig om du lånat ett aktivitetshus, 

oavsett vilket av husen det är. 

Lånar du ett hus för att barnen skall kunna spela pingis, så ser 

du självklart till att det är snyggt när de lämnar. 

// Grannen som kommer efter dig… 

Aktuellt 

Stickkafe 

Vi fortsätter våra populära 

träffar i hus 2:an där vi träffas 

fikar, stickar, virkar eller vad 

du vill handarbeta med. 

Kom gärna och träffa dina 

grannar och prata bort ett 

par timmar och få tips. 

Torsdagar l kl 1400 –1600  

Planerade datum 

6 Oktober 

10 November 

8 December 

Välkomna 

Margreth Skog 

hus 210 tfn 0706014614 
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