
Vi som bor i HultsBy
Nyhetsbrev Februari  2018

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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ÅRSMÖTE 
Välkomna till Årsmöte 2018. Som vanligt . Kl 19.00 den 
22 mars
I år kommer vi använda Hultskolans bamba så att alla får 
plats på mötet.
Glöm inte att skicka in dina motioner till Årsmötet .
VAD vill du skall ske i vårt område?

Inlämnade förslag
● Möjliggör El för billaddning.
● Måla i rutorna för parkeringsplatser.
● All Information till alla

Kabelbrott
Nu har grävarna  kommit halvvägs. Väderleken har gjort 
att det går långsammare än planerat.

För att förtydlig vid avbrott.
De som har Fiber Ringer vi sin leverantör.
Telefon- ringer sin leverantör
Hultsby kabelTV =  skickar mail till kabelfel@hultsby.se

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

● .

Nu sätter vi igång våra trevliga träffar igen där vi 
stickar och handarbetar
träffar grannar och fikar.
Följande dagar är inbokade;
22 februari, 15 mars, 12 april samt 24 maj.
Vi håller till i aktivitetshus 2, kl 1400-1600.


