INFORMATION FRÅN HÖGKLINTS VILLAÄGAREFÖRENING
Föreningens årsmöte ägde rum på Kuse gård 15.7 2020 i närvaro av 27
medlemmar, protokoll från årsmötet och ekonomisk rapport kommer, så
snart som protokollet är justerat, att finnas på föreningens hemsida
hogklint.se
Föreningens syfte är att skapa trivsel och sammanhållning för de boende i
området, hålla kontakt med markägarna och förankra beslut och förslag
som berör dessa samt kontakta Regionen och myndigheter i frågor som
berör området.
Eftersom strand och strandäng utgör en stor del av vårt ”gemensamma”
område där de flesta boende i området vistas vid upprepade eller enstaka
tillfällen och där föreningen under årens lopp iordningställt 3 nedgångar
till stranden känns det naturligt att en stor del av föreningens arbete
nedläggs här. Under året har det tagit sig uttryck i att stranden städats på
försommaren, strandängen brändes på fjolårsgräs i början av april och
sly och buskage(motsvarande drygt 10 traktorsläpslass), som skymmer
utsikten mot vattnet, avverkats.
Viss komplettering av skyltar har skett under året och som informerades
om på årsmötet kommer skyltar med kopplingstvång på stranden(men
inget badförbud) för hundar att sättas upp vid nedgångarna till stranden.
Föreningen har under året bjudit på glögg och pepparkakor i samband
med det traditionella julbadet på julafton(som i julas samlade ett 10-tal
badande och lika många supportrar) samt grillkväll på stranden( i år
cirka 40 personer) efter avklarat årsmöte. Planeringen var att anordna en
lammgrillning på Kuse Gård men de långt framskridna planerna fick
läggas på is med tanke på rådande pandemi.
Liksom tidigare vädjar vi till fastighetsägare att tillse att häckar och träd
hålls inklippta för att förbättra sikt och underlätta framkomlighet både
för oss själva och för transporter och utryckningsfordon.
I detta sammanhang är det värt att på förekommen anledning påpeka att
inom hela vårt område gäller högerregeln om inte annat är skyltat, dvs
trafik på Kusevägen och Högklintsvägen har ej generellt företräde i
förhållande till anslutande mindre väg.
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För kommande verksamhetsår avser styrelsen att fortsätta arbeta enl.
riktlinjerna ovan, glöggservering vid julbadet planeras och den i år
inställda lammgrillningen kan förhoppningsvis genomföras i anslutning
till årsmötet 2021 som preliminärt ska genomföras v28 el 29.
För aktuell information hänvisas till hemsidan och föreningens
anslagstavla i korsningen Högklintsvägen-Fridhemsvägen
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