ÅRSMÖTE
Härmed kallas till årsmöte med
Högklints Villaägareförening

onsdag 14.7 kl.18, plats Kuse Gård(medtag stol)
Röstberättigad är den som betalt årsavgiften(100kr) för
verksamhetsåret 2020-21. Swish 123 128 54 93 eller
Plusgiro 188619-1. Glöm inte att uppge namn och vilket
år betalningen avser.
Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att
finnas tillgängliga på årsmötet då även övriga frågor kan
anmälas, sådana kan även mailas direkt till
ordföranden.
Ekonomin är fortsatt i balans varför styrelsen kommer
att föreslå oförändrad årsavgift.
Vid bra väderlek fortsätter vi efter mötet till stranden
för korvgrillning, föreningen står för grillar, korv, bröd
och tilltugg till kaffet. Var och en tar själv med sig vad
man önskar dricka(måltidsdryck, kaffe) samt glas och
kopp. Strandstol eller sittunderlag kan ju också vara
bra.
Även i år sätter tyvärr pandemin stopp för en större fest
med lammgrillning på Kuse Gård, men målsättningen är
att kunna genomföra detta nästa år.
Föreningens hemsida är www.hogklint.se
Välkomna önskar styrelsen
Gunnar Smitterberg, ordf, gunnar.smitterberg@gmail.com
Tomas Lundh, kassör, lundhkuse@gmail.com

Johan Dalén, sekr, johandalen49@gmail.com

Vg vänd

Under året har bl.a. röjning på strandängen ägt rum, ”stora”
nedgången till stranden förstärkts och dränerats, ansökan till
Länsstyrelsen om sänkt hastighet i området skickats in och
blivit beviljad vilket innebär att hastigheten sänkts till 40
km/tim.

Högklints Villaägareförening (dvs ”vår” förening)
bevakar frågor inom området som ungefär sträcker sig från
Nygårds till Kuse kustväg och åt öster begränsas av Kusevägen.
Vi håller kontakt med markägarna, regionen och andra
myndigheter, ser över skyltning och underhåller gemensamma
områden för att öka trivseln och sammanhållningen för de
boende. Intentionen är att området ska vara attraktivt för
boende och besökare.

Välkommen som medlem
i Högklints Villaägareförening
_________________________________

Eftersom flera föreningar verkar inom området kan det vara på
sin plats med en kort beskrivning av dessa.

Västerhejde Hembygdsförening verkar inom hela socknen och
anordnar div. aktiviteter, för detaljer se denna förenings
hemsida. Man ansvarar även för skötseln av Kuse Änge.

Västerhejde Bygdegårdsförening driver bygdegården(vid
Toftavägen) och anordnar bl.a. filmkvällar, för ytterligare info
se denna förenings hemsida.

