
Arbetsdag

27 oktober
Välkommen att arbeta med vår väg 

lördag den 27 oktober!
Samling hos Sheila och Nils Carlsson på Vattenbergen kl 10.

Vi måste kontrollera och ev. åtgärda:
• dels träd som står trafikfarligt till nära och över vägen, 
• dels översyn och borttagning av grenar och sly. Riset ska därefter köras bort.

Vi tror och hoppas att allt ska vara klart på ett par, tre timmar om vi blir tillräckligt många som 
jobbar! Vi har satt tiden till mellan 10.00 - 13.00.

Har du möjlighet att komma (giltigt förfall är ordinarie arbete, ålder och/eller sjukdom) så gör 
det! Vi behöver alla krafter vi kan mobilisera, eftersom vi annars i förlängningen behöver leja 
in arbetskraft för underhållet. Det kommer i så fall förmodligen att slå tillbaka på årsavgiften.

Vi har alla intresse av att vår väg fungerar till en överkomlig kostnad för alla som bor här!

Vägen är för några dagar sedan sladdad och åtgärdad avseende potthål. Snökäpparna kom-
mer att bli uppsatta innan oktober är slut.

Logga in och läs på https:// www.hasthagevagen.se för uppdaterad information. 

Välkommen till en trevlig dag med förhoppningsvis tillmötesgående väder! 
Föreningen bjuder på fika efteråt.

Styrelsen
Vänd på bladet för ytterligare information!



För att spara pengar för föreningen kommer detta att bli det sista pappersutskicket som vi gör 
till alla brevlådor. Fortsättningsvis delas pappersinfo ut bara till dem som vi vet inte har tillgång 
till internet.

Så vi uppmanar alla medlemmar som har dator, internet och e-postkonto att skicka en gäl-
lande e-postadress till bjorn@tellow.se, så ska vi skicka tillbaka ett lösenord. Detta använder 
man sedan till att logga in på medlemssidorna https://på www.hasthagevagen.se/.

Har du redan fått ett lösenord kan du bortse från denna påminnelse.

Vi kommer också att skicka ut ett medlemsbrev/nyhetsbrev via e-post när det finns något att 
informera om (distribueras i pappersformat till dem utan internet).

Så vi hoppas att dessa åtgärder ska spara pengar åt föreningen och minska arbetsbelastning-
en för styrelsen. Vi hoppas också att alla har förståelse för detta.

Styrelsen


