
              ÅRSMÖTE 
       Härmed kallas till årsmöte med 
     HÖGKLINTS VILLAÄGAREFÖRENING 
 
Ons 17.7 2019 kl 18 i Högklintstugan, Utsiktsvägen 
 
Röstberättigad på årsmötet är den som betalt årsavgiften 100 kr för 
verksamhetsåret 2018-19. Har man missat detta kan inbetalning ske 
på plusgiro 188619-1. Den som redan nu vill betala in avgiften för 
kommande verksamhetsår kan göra detta på samma konto, glöm 
inte att ange namn och vilket år betalningen avser. 
 
Formell dagordning kommer att delas ut vid årsmötet liksom 
ekonomisk redovisning. Övriga frågor kan anmälas direkt vid 
årsmötet. Då föreningens utgifter och intäkter gått i stort sett jämnt 
ut under året föreslår styrelsen oförändrad årsavgift 100 kr/hushåll. 
 
Vid bra väderlek avser vi att samlas på stranden vid 19-tiden(dit alla 
medlemmar med gäster givetvis är välkomna även om man inte 
deltagit vid årsmötet) för gemensam grillning(vilket föreningen i 
dagsläget, efter kontakt med ansvarig myndighet, har tillstånd för). 
Föreningen står för grillar, korv, bröd, senap, ketchup och tilltugg 
till kaffet. Var och en tar själv med sig vad man önskar dricka(kaffe, 
måltidsdryck osv) och ev strandstol eller sittunderlag. 
 
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 
                                                                                                  Vg vänd 
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Kortfattad verksamhetsberättelse för Högklints Villaägareförening 
                                         2018-2019 
 
 
Röjning av sly och buskage på strandängen har utförts. 
Nya skyltar på Fridhemsvägen avseende parkeringsförbud och 
hastighetssänkande åtgärder har utförts resp är beställda. 
Ny grusning av nedgången till stranden har utförts. 
Nymålning av bänkar på strandängen har utförts. 
Strandstädning utfördes av styrelsen med medhjälpare 24.6 
Regionen har efter kontakt från villaägareföreningen utfört vissa 
åtgärder avseende erosionen av vägrenen på Högklintsvägen i 
backen efter Utsiktsvägen och man kommer också i närtid utföra 
målning i vägbanan vid Utsiktsvägens anslutning till 
Högklintsvägen. 
 
 
                                   Föreningens syfte 
Öka trivseln och sammanhållningen för de boende i området 
genom att bl.a. underhålla gemensamma områden, gå igenom 
skyltning, kontakta regionen och myndigheter i frågor som berör 
området. 
Styrelsens arbete är givetvis ideellt, medlemsavgifterna används 
för att täcka utgifter för aktiviteter enl ovan samt vissa trycksaker. 
2018 hade vi cirka 50 betalande hushåll som medlemmar och vi 
hoppas förstås att ännu fler ska tycka att ett medlemskap i 
föreningen ska kännas naturligt. 
 
Välkomna i Högklints villaägareförening önskar 
                            Styrelsen 
             Kontaktuppgifter se omstående sida 
 
 
 


