Allmän information
Meddelande till styrelsen kan under säsongen /maj – september/ lämnas i brevlådan vid
föreningshuset. Eller via mail.
Adressändring
Om du flyttar eller gör annan ändring i din postadress, vänligen sänd informationen till
föreningens mailadress.
Ange ditt namn, din nya adress och ev nytt telefonnummer. Samt vilken adress du har på
stugan.
Våra anslagstavlor
Under säsongen sätter styrelsen upp aktuell information. Samma information kommer också
ut på hemsidan.
Inträdesavgift i samband med byte/köp/överlåtelse/arv av stuga är 3000 kr.
Sommarvatten
Från april/maj ungefär till slutet på september är vattnet inkopplat. Allt är beroende av
väderförhållandet.
Att hyra
Föreningshuset kan bokas för privata fester.
P-plats med eluttag för korttidsparkering för fordon finns på området.
P-plats med eluttag för husvagnsparkering finns på området
Gäller endast för medlemmar. Kommersiella ändamål är inte tillåtet.
Se anslagstavlorna för kontaktperson. Pris och hyresregler får du vid bokningen.
Att låna
En handkärra finns vid föreningshuset. Låset har samma cylinder som toabyggnaderna.
Städdagar
Två gånger per år, vår / höst, träffas vi medlemmar vid föreningshuset och ”städar” där det
behövs. Oftast utomhus och vi jobbar i grupper.
Om du väljer att inte delta så bidrar du i stället med ett ekonomiskt bidrag till föreningen.
Vi kolonister
Föreningen består av alla kolonister på Hälla. Vi är alla medlemmar och har ett gemensamt
ansvar för föreningens gemensamma åtaganden. Var och en behöver därför bidra efter sin
förmåga för att få helheten att fungera. Styrelsen planerar och samordnar, men ansvaret har vi
medlemmar gemensamt.
Du som medlem kan givetvis påverka och komma med synpunkter. Har du förslag i form av
förbättringar/förändringar eller undrar över något kan du kontakta styrelsen via mail eller
skriva ett brev och lägga i föreningens brevlåda vid föreningshuset.
Årsmötet
Årsmötet är högsta beslutande organ och äger rum i mars varje år. Om du som medlem önskar
skicka in motioner till årsmötet så ska det göras skriftligt och vara styrelsen tillhanda fyra
veckor före årsmötet.
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