
Vi som bor i HultsBy
Nyhetsbrev Maj 2017

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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Inbrott
Vi har haft en granne eller två som inte låst sin 
garagedörr. Detta har lett till att en annan granne i 
samma länge blev bestulen. 

Snälla lås dina garagedörr!!
// grannen

Garagestvätt!
Snälla du som delar garage. TVÄTTA din port och 
ytorna runt om. Vissa garagedörrar ser ut att aldrig blivit 
tvättade.

Gymmet är på G
Nu har alla aktivitetshus fått de sk. Digitala låsen.
Nu kan du få access till Gymmet.

Det samma gäller de andra obokningsbara husen.

Hur fungerar låsen?
Kolla in Danalock
Vi har köpt modellen V2.

Kom förbi någon i styrelsen, eller gymgruppen, så 
lägger vi upp dig.
Eller skicka ett mail till info@hultsby.se
Så löser vi det. Men med fördröjning  en dag eller 
två.
Bokningar  av akt.2 +3 går fortfarande genom Lars
Nycklar fungerar fortfarande..
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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.
● Vi har asfalterat på område A
● Vi kommer beställa borttag av mossa på vägar
● Alla aktivitetshus har fått nya staket vid entre
● Pingisrummet används mycket
● Sista Styrelsemötet innan sommar = 7 Juni
● Vi har fått info om att Ellevio kommer byta ledningar
● Det finns massa apparater på Gymmet
● Grussoppningen har klagats på.
● Comhem börjar med fiber i området.
● Ni som kör in i området.. KÖR saktare!!!
●

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 
föraren hittade egen nattplats. Undra vad garageägaren 
tyckte....


