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Tack alla ni som deltog på
städdagen!
Vi i styrelsen vill passa på att tacka
alla er som tog er tid att rensa och
snygga upp i vårt område. Vi hann
med en hel del men givetvis finns det
mycket mer att göra i ett så stort
område. Vi fortsätter med mer
rensning under hösten och
återkommer då med datum för ny
städdag.
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Lån av roddbåtar
Kontakta någon ur styrelsen för
åtkomst till boden.
Nyinflyttade
Vi vill hälsa alla nyinflyttade välkomna
till vårt område. Titta gärna in på vår
hemsida www.haghulta.se för info som
gäller området och dig som bor i vår
samfällighet. Vid mer specifika frågor
var vänlig kontakta någon ur styrelsen.

Oroligt på stranden

Stranden
Nu när sommaren är här och stranden
används mer flitigt är det viktigt att vi
hjälps åt att hålla den ren. Det är inte
okej att slänga fimpar på stranden eller
i vattnet. För övrigt skräp var snäll och
använd sopkärl som finns utställt vid
vändplanen.
Samfälligheten äger två båtar varav en
ligger i vattnet vid bryggan. Den andra
ligger uppe vid skogskanten. Vi ber er
att lägga tillbaks båtarna efter
användning. Risken finns annars att
de används för lek.

Förra sommaren besöktes vår strand
vid ett flertal tillfällen av unga vuxna
som festade loss och tyvärr slog
sönder en massa flaskor. Detta ledde
till att frågan om inhyrd bevakning togs
upp. Styrelsen har kommit fram till att
kostnaden blir för hög i relation till den
bevakning vi får. Vi hoppas istället att
vi som bor i området kan hjälpas åt och
hålla koll på stranden.
Trevlig sommar önskar styrelsen!
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