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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.

Vill du vara mer 
informerad?
Anmäl dig på 
hemsidan.

Nyhetsbrevet finnas 
hemsidan.
//styrelsen 
//Mikael Bernsten
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Boule 

Föreningen kommer att köpa
in bouleklot till  aktivitetshus 1, 
“Gymmet”

Boulebanan har legat väldigt 
oanvänd.
Nu hoppas vi att den kan användas lite mer.

Nu har fakturan för första 4 månaderna kommit i brevlådan.
Betala gärna i tid, så underlättar du mycket för vår kassör 
Cecilia.

Nytt för denna räkning är den ökning på 1400:-/år som 
Göteborg vatten lagt på alla hushåll. 

På denna räkningen har alla med gemensamt vatten fått en 
ökning av 1400kr för 2017.
Vi har även lagt på 1/3 av 2018s års del.
Tillsammans gör detta om du nyttjar ca 100M³ så har du fått 
2000 kr högre räkning än tidigare.

Fakturan

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

Stickcafe
Nu sätter vi igång våra trevliga 
träffar igen där vi stickar och 
handarbetar. 

Datum ( Akt hus 2)

Tisd 24 Maj 14-16

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

Kabelbrott
Nu har grävarna  kommit halvvägs. Väderleken har gjort 
att det går långsammare än planerat.
För senaste nytt, se hemsidan hultsby.se 
För att förtydlig vid avbrott. Vid fel?

Du som har Fiber ringer din leverantör.
Om din telefon trasslar- ringer din leverantör
.

Ideer som kom in till Årsmötet 
var att vi skall försöka söka 
några av de statliga bidrag som 
just ni finns för laddstolpar.

Vill du bli med i den grupp som 
undersöker möjligheter till att få 
in möjlighet att ladda elbil i våra 
garagelängor?

Då får du gärna kontakta Mikael 
0739022726

Laddstolpar till Garagelängorna.

Hultsby kabelTV =  
skickar mail till 
kabelfel@hultsby.se
Då försöker vi i 
styrelsen att ringa in 
felet till rätt service.

mailto:kabelfel@hultsby.se

