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Städdagen
Ett stort TACK till er som deltog vid
städdagen den 10 oktober och hjälpte till
att hålla vårt område fint och trivsamt.
Numera är samfälligheten indelad i olika
områden, så att de boende har ansvar för
de grönområden som ligger i anslutning
till respektive gata. I samband med
städdagen utsågs också en kontaktperson
för varje område.
På förekommen anledning vill styrelsen
påminna om att det inte är tillåtet att
förlägga kompost eller att plantera på
samfällighetsföreningens gemensamma
markområden.

Grannsamverkan
Inför den stundande julen, då många reser
bort, kan det kanske vara på sin plats att
påminna om grannsamverkan. Meddela
gärna grannarna att ni inte är hemma och
var uppmärksam på om okända personer
eller fordon rör sig i området. Nyligen togs
en person, som försökte stjäla en säck med
tomburkar och en sparkcykel från en carport
i vårt område, på bar gärning av husägaren.
Så tveka inte att ringa polisen om ni känner
oro eller misstänker brott.
Enkla och bra tips på hur man kan samverka
mot brott i vardagen hittar ni på
www.samverkanmotbrott.se

Stranden
Den livboj som i dag finns på stranden i
anslutning till badplatsen kommer att bytas
ut mot en ny.
Styrelsen uppmanar också den som har
något kvar på stranden, exempelvis
vindsurfingbrädor, att se till att det forslas
bort eller förses med tydlig märkning. Det
som fortfarande ligger kvar på stranden
omärkt vid årsskiftet kommer att fraktas
bort.
-

datum och namn (namnteckning
och namnförtydligande)

EXEMPEL på en motion
Motion till Haghulta
samfällighetsförening
Rubrik med kort sammanfattning av
förslaget
En mer utförlig redogörelse för förslaget.
Mot denna bakgrund föreslår jag
-

att.............
att.............

Inför vårens årsmöte
Den 31 december är sista dagen för
inlämnande av motioner till årsmötet 2016.
En motion, som är ett förslag från en
medlem, bör innehålla följande:
- en tydlig rubrik och bra argument
- att-satser som är möjliga att
behandla

Kajgruppen
En kajgrupp har bildats i syfte att ta fram
offerter för arbetet med att förstärka kajen.
Kajgruppens förslag kommer att presenteras
vid årsmötet 2016.

Avslutningsvis
... vill vi i styrelsen för Haghulta
samfällighetsförening tillönska alla boende i
området en riktigt GOD JUL och ett GOTT
NYTT ÅR.

Ort och datum
Underskrift och namnförtydligande

Gruppavtal med ComHem
I samband med extrastämman rörande
ComHem, fattades beslut om att förlänga
avtalet med ComHem och att teckna ett
gruppavtal för bredband, telefoni och TV.
Avgiften avseende gruppavtalet kommer
att debiteras en gång per år i samband med
årsavgiften till samfällighetsföreningen.
2016 års avgift kommer alltså att bli högre
än tidigare.

