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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.

Nyhetsbreven finns på 
hemsidan.
//styrelsen 
//Mikael Bernsten
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Nu har det snart gått ett år sedan Ellevio/Empower bjöd in 
till informationsmöte ang. att de skulle byta kablarna som 
går genom vårt område.

Vi i styrelsen har ilsknat till och bjöd in chefer på Ellevio att 
besöka oss för att se vilka problem de åsamkat oss.

Förutom deras nuvarande Projektledare Amanda Lundin, 
så kom även projektchefen Jonas Wik samt en Mats.

Vi gick runt i området och de fick med egna ögon se hur fel 
allt gått. De försvarade sig inte. På vägen träffade Ellevio 
några grannar, och fick höra boendes åsikter.

Styrelsen har nu krävt att Ellevio återkommer varje vecka 
med vad som gjorts och vad som kommer göras. Dessa 
mail kommer vi lista under "kabelfel". men inte skicka ut.

Vi ber alla er som har fått skador på brevlåda eller liknande, 
att höra av sig till Ellevio, men gärna även meddela 
styrelsen. Vi kan inte driva allas enskilda fall, men vi skall 
försöka att använda dessa emot att Saarijarvi fortsätter i 
vårt arbete. Ser ni något dumt, snälla ta kort/filma och 
skicka till styrelsen, Så lyfter vi detta direkt med Ellevio.

kontaktperson på Ellevio. jonas.wik@ellevio.se, eller 
Amanda.lundin@ellevio.se. glöm inte kopia till 
kabelfel@hultsby.se.

Vid tangenterna

Mikael Bernsten och styrelsen
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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

Stickcafe

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

Vi har nu ansökt om att få bidrag 
från naturvårdsverket att bygga 
in laddstolpar i våra 
garagelängor.
Stort tack till den grupp som i 
sista sekund lämna in ansökan.’

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.

Boule 

Föreningen har nu köpt
in bouleklot till  aktivitetshus 1, 
“Gymmet”

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

Det har kommit in förslag om att vi skall återinföra en 
arbetsdag i området.
Det skulle
Stärka sammanhållningen
Minska föreningens kostnader för underhåll.
VAD TYCKER DU? Prata med en granne.. 

Sökes!!
Ny sekreterare och en ny suppleant


