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Årsmötet 
Årsmötet blev välbesökt med 57 medlemmar som representerande 35 fastigheter. I styrelsen har vi 

en del förändringar där valdes en ny medlem in, Jan-Olof Olsson, och Willy Leijon lämnade 

styrelsen efter att har varit med där i många år. Inga motioner hade inkommit till årets stämma. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes och under punkten övriga frågor blev det möjlighet 

för alla att ta upp frågor som berör oss alla. Några av dessa tar jag upp nedan i detta 

informationsbrev. 

Före årsmötet hade vi besök av planeringschef Linda Svedberg från Laholms kommun som 

informerade om planerna för Skummeslövsstrand och för Laholm som kommun. En intressant 

information som du hittar ett sammandrag av på vår hemsida. Där finns också några av de bilder hon 

visade. Bland annat fick vi reda på att det nu är klart med att det byggs en gång- och cykelväg längs 

med Hedhusvägen. Byggstart var lite osäkert men kanske redan före semestern i år. 

 

Gå in på www.sfhv.se så hittar du protokoll från årsmötet, ett sammandrag av Linda Svedbergs 

föredrag samt hennes OH-bilder. 

 

1 juni har vi Städ- & Trivseldag  
Vi samlas kl. 9 vid vår Friggebod och går igenom vad som behöver göras. Ta gärna med redskap! 

Föreningen bjuder på kaffe, saft och bullar efter genomförd städning. Alla, även de som inte städar, 

är välkomna. Fikar gör vi från kl. 11.30! 

 

Trivselkommittén är på plats och har en enkel tipspromenad och det kommer att finns möjlighet att 

prova på boule. 
 

 

Problem vid tömning av soptunnor.  
Den här frågan togs upp på årsmötet och styrelsen ombads ta kontakt med kommunen. Det 

har vi nu gjort och frågan behöver diskuteras med berörda fastigheter. Styrelsen kallar till ett  
möte för att få synpunkter från er som berörs. Bakgrunden är att den nya entreprenören inte 

backar in på blindgatorna utan att man ska köra ut tunnorna till närmaste korsning. 

 

 

  

http://www.sfhv.se/
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Brevlådor och gatunummer! 
Vår brevbärare vill att vi ska se över våra postlådor. Många är trasiga, saknar lock och saknar 

märkning. Dessutom ligger det kvar post, ofta reklam, i lådorna under lång tid. Se över era postlådor 

och töm dem regelbundet. Viktigt för att hålla inbrottstjuvar borta. 

Kontrollera också att era hus är märkta med gatunummer. Det är inte ovanligt att se bilar köra runt i 

området och leta, gäller både besökare och varuleveranser. 

 

Hemsidan är vår nya anslagstavla! 
På årsmötet informerade styrelsen om att anslagstavlorna inte kommer att underhållas och att 

vi till hösten kommer att ta bort fyra av dem. Under en övergångsperiod kommer vi att behålla 

två anslagstavlor, en på varje sida. Vår hemsida är vår nya anslagstavla tillsammans med att vi 

skickar information via e-mail. Det här ställer naturligtvis krav på oss i styrelsen att hålla 

hemsidan uppdaterad men också krav på dig som medlem att titta på den. Det som också 

krävs av dig som medlem är att informera oss om din mail-adress. Ändrar du mailadress så 

gör det på vår hemsida eller kontakta Frank Linder, frank.linder@telia.com.  

Trivselkommittén  
Sven Nilsson, Lennart Svensson och Owe Ericson har arbetat mycket med boulebanan och 

rustat den för sommaren. Banan är nu i toppskick och aktiviteten är stor med besök från andra 

föreningar som också är där och spelar med oss. Tisdagar kl. 14 är det alltid spel på 

boulebanan och alla är välkomna. Och du kan också gå dit och spela med din familj när det 

passar dig! 

 
Tipspromenader varje lördag med start mellan kl. 15-16 under sommaren. Den startar vid 

Friggeboden. Tipspromenaderna börjar vi med i mitten av juni.  

 

Facebookgrupp 
John Arentoft, som bor på Hedhusvägen 54, har startat en Facebookgrupp för medlemmar i 

Samfällighetsföreningen. Tanken är att kommunicera lite mer mellan grannar. Det kan vara att man 

söker eller delar mer information, behöver hjälp med något, låna något, frågor om något man undrar 

eller inte kan, köpa och sälja saker, boka och spela boule, golf mm. Gruppen är sluten vilket innebär 

att ni måste bli inbjudna för att vara med.  

Ni som är intresserade gör följande:  

1. Skicka en vänförfrågan på Facebook till John Arentoft  

2. Inbjudan till vår gemensamma sida 

Se också information på hemsidan. 
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