
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
 
Bäste medlem! Ni kallas härmed till 2019 års årsmöte för Habo Ljungs Villaägareförening. 
 
När: Tisdagen den 7:e maj klockan 19.00 
Var:  Margullgården, Markvägen 1, Bjärred (mot Flädie) 
Hur:  Kör Önnerupsvägen mot Lund, innan motorvägsviadukten tar du till vänster 
 

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
• Aktuella frågor som till exempel trafiksäkerhetsarbete, förbättringsarbeten, 

detaljplaner med mera. 
• Midsommarfirande 
• Kaffe och kakor 

 
Vänligen skicka ett mail till anmalan@haboljungvillorna.se, senast den 2:a maj, och meddela hur 
många som kommer från ert hushåll -  så kan vi planera så att kaffet räcker till alla. 
 
Har ni aktuella frågor som ni önskar att styrelsen ska arbeta med eller har förslag på aktiviteter 
som främjar sammanhållningen i Habo Ljung – ta kontakt med någon i styrelsen eller meddela 
oss via mail till styrelsen@haboljungvillorna.se.   
Vi har plats för fler medlemmar till styrelsen, så om du har någonting du brinner för  – tveka inte 
utan ta kontakt med Mikael Forsberg i valberedningen. 
Anmäl dig till årsmötet så kanske du kan göra en skillnad för alla boende i hela området.. 
Välkomna! 
 
 

 
 

STRANDSTÄDARDAG 
 

När: Söndagen den 28:e april klockan 10.00 
Var:  Vid bryggan 
Övrigt: Vi planerar också att sätta i trapporna på bryggan, så det finns att göra för alla. 
 
I samarbete med Håll Sverige Rent planerar vi att även i år se till att vår strand blir rensad från 
diverse skräp. 
Vi planerar även att ordna med lite korvgrillning och dricka varför vi behöver anmälan via 
email anmalan@haboljungvillorna.se eller via anmälan till eventet i Facebook. 
 

 

HABO LJUNGS VILLAÄGAREFÖRENING 



GRANNSAMVERKAN 
 

Förra årsmötet var både säkerhetschefen från Kommunen och våran 
lokalpolis på plats för att tala om säkerhetsarbetet i kommunen, 
brottsförebyggande åtgärder och grannsamverkan. 
Grannsamverkan har visat sig väldigt effektiv för att minska 
brottsstatistiken i områden. 
Vi kommer inom kort försöka dra igång detta igen i området. 
För mer info se våran hemsida: http://www.haboljungvillorna.se/aktuellt/grannsamverkan 

 
 

BÅTPLATSER 
Har du en liten båt/eka och skulle vilja ha den vid våran brygga, hör med Mats Skällenäs. 
Värt att notera är att båtplatserna ”utan vatten” nu kostar 310:- för att de inte ska förväxlas 
med medlemsavgiften. 

 
 

MEDLEMSAVGIFTER 
 
Då årsmötet i år hålls förhållandevis sent, så skickar vi nu med inbetalningskort för årets med-
lemsavgifter redan nu. Inbetala årsavgifter samt båtplatsavgifter på bankgiro nr 484-4676. 
Medlemsavgift 300 SEK 
Båtplats (1-12) 310 SEK Obs - justerat pris sedan förra året. 
Båtplats (13-32) 500 SEK 
 
Vid inbetalning MÅSTE ni ange följande: Namn/ Gatuadress samt vad inbetalningen avser tex 
Medlemsavgift/ Båtplats nr 
Det är viktigt att vi får denna information så att kassören kan registrera vem som betalt vad. 
Betalning skall ske senast 2019-05-30 

 
 

Glöm ej att hålla koll på vår hemsida  www.haboljungvillorna.se. 
Där finns nu kalendern för 2019, samt en del annan uppdaterad information. 


