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           2022-12-15                  e-postadress info@hultsby.se                    hemsida: www.hultsby.se 

Inlämning av mätarställningar SENAST 2023-01-08  

 
Gjutegården……  Telefon nr: …………………………… 

 

 VATTENFÖRBRUKNING     
Gäller endast hus som tillhör gemensamhetsanläggning 3 (vatten). 
(Gjutegården 1–7, 15-42, 47-50, 58-62, 78-116, 121-143, 145-149, 154-157, 162-171, 176-217). 

Var vänlig läs av din vattenmätare omkring 2022-12-31. Om avläsningen inte lämnats i tid kommer 

förbrukningen att beräknas efter föregående årsförbrukning och därmed påverka årets avstämning. 

 

Mätarställning 2022.12.31…………………………... kubikmeter   

Du som bytt vattenmätare under året v.v. ange vattenmätarens ställning vid bytet: 

Gamla mätaren ……………………….   Nya mätaren ………………………. 

 

 ELFÖRBRUKNING I GARAGE 

Gäller endast de som har installerad utrustning för elbilsladdning och/eller motorvärmare i garage 

tillhörande anläggning 2 (garage). Notera att mätarställning skall lämnas även om ni inte använt 

utrustningen så att vi kan säkerställa att samtliga rapporterat.  

 

Mätarställning 2022.12.31 elbilsladdare ……………………… motorvärmare ……………………… 

 

Se instruktion på hemsidan om hur du läser av och v.v. svara med samtliga siffror.  

 

Skriv ut, klipp här och lägg lappen i brevlåda till nr 18, 85, 90, 150 alt. fyll i formuläret på www.hultsby.se/ 

 

MOTIONER 
Inför årsmötet som hålls torsdagen den 16 mars 2023 bjuder styrelsen in alla att komma med förslag till 

förbättringar och åtgärder för samfälligheten. För att motionen skall kunna behandlas skall den kunna 

besvaras med ett ja eller nej samt innehålla rubrik, bakgrund, förslag till lösning/rekommendation + namn 

och husnummer. Det går bra att lämna motion i brevlådan till Gjutegården 135 (Malin Dahlström), lämna 

via formuläret på hemsidan eller via e-post till info@hultsby.se senast den 31 januari. 

 

ELANVÄNDNING I GARAGE 
För att ladda bil eller använda motorvärmare krävs laddbox/motorvärmaruttag med avräkning av 

förbrukning. Laddas bilen i ett av garagens vägguttag belastar denna kostnad alla medlemmar. Dessutom 

blir säkringen till garaget överbelastad vilket kan stänga av vårt bredband och portautomatik. 

 

LÄMNA IN ÄGAR- OCH KONTAKTUPPGIFTER  
Styrelsen skall enligt stadgarna ”föra anteckning över delägande fastigheter och dess andelstal och ägare”. 

Vi påminner därför dig (nyinflyttad eller som har ändrat uppgifter under året) att lämnat in namn på 

ägare, Gjutegården XX samt din e-postadress och telefonnummer via e-post info@hultsby.se eller lämna i 

brevlådan till Gjutegården 135 (Malin Dahlström). 

 

God Jul och Gott Nytt År!  
önskar  

styrelsen 
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