ÅRSMÖTE
Härmed kallas till årsmöte med HÖGKLINTS VILLAÄGAREFÖRENING
TISDAG 10.7 2018 kl 18.00 i Högklintsstugan på Utsiktsvägen
Vid bra väderlek är tanken att vi efter årsmötet går ner till stranden i
Fridhemsviken för korvgrillning och fortsatt samvaro. Föreningen håller
med grillar, korv och bröd, dryck medtages efter tycke och smak av resp.
deltagare. Någon strandstädning är inte planerad i anslutning till detta.
Formell dagordning kommer att delas ut vid årsmötet, men förutom
formalia tänkte vi diskutera bl.a. behov av röjning av strandängen,
framkomligheten på stranden i anslutning till strandbodarna, röjning längs
vägar för att förbättra sikten samt framtida uppgifter för föreningen.
Självklart är övriga frågor från mötesdeltagarna välkomna.
Styrelsen kommer att föreslå oförändrad årsavgift 100 kr/hushåll för
verksamhetsåret 2018-2019. De som redan nu vill betala in avgiften kan
göra detta på plusgiro 188619-1, glöm ej att ange namn och vilket år det
gäller. De som vill ha rösträtt på årsmötet måste ha betalat in avgift för
verksamhetsåret 2017-18, samma summa och plusgirokonto.
Föreningens hemsida är www.hogklint.se
Välkomna
Gunnar Smitterberg ordförande, gunnar.smitterberg@gmail.com
Tomas Lundh kassör, lundhkuse@gmail.com

Johan Dalén sekreterare, johandalen49@gmail.com
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Kortfattad verksamhetsberättelse för Högklints villaägareförening 2017-18
Områdets vägskyltar har inventerats, snyggats upp och vb bytts ut.
Informationstavlor är under tillverkning och kommer att placeras ut på 3
ställen, vid cykelbanans slut vid Nygårds, vid Kusevägens anslutning till
Högklintsvägen och vid ”busshållplatsen” på Högklintsvägen vid nedfarten
mot Fridhem. Syftet är att underlätta orienteringen för cyklister och övriga
besökare.
Nedgången till stranden från strandängen har röjts upp och grusats.
Strandstädning har utförts av styrelsen m.fl.
Kontakt har tagits med Region Gotland i frågor som berör vägunderhåll.
Styrelsens arbete är självklart ideellt, medlemsavgifterna används för att
täcka förbättringar enl ovan samt vissa tryckkostnader.
 ÖRENINGENS SYFTE är att öka trivseln och sammanhållningen för de
F
boende i området och att vid behov vara en naturlig kontaktpunkt för
myndigheter i frågor som berör området.
2017 hade vi drygt 50 betalande hushåll som medlemmar och vi hoppas
förstås att flera boende i området ska tycka att ett medlemskap i föreningen
ska kännas både angeläget och naturligt.
Välkomna i föreningen önskar
Styrelsen
(kontaktuppgifter se omstående sida)
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