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Nyhetsbrev januari 2022 

 
 
Medlemsavgifter 2022   
Fakturorna skickas ut nu i början av januari och medlemsavgiften ska vara betalda senast  
28 februari 2022.  Medlemsavgifterna för 2022 är:    
 

 Obebyggd tomt   1159 kr 
 Fritidshus   3512 kr 
 Permanentboende  5268 kr 

 

Ordinarie årsstämma i april 2022   
Enligt tradition brukar ordinarie årsstämma äga rum sista lördagen i april varje år, det vill säga  
den 30 april 2022. Om läget tillåter att vi håller stämma kommer kallelse att skickas ut till alla 
medlemmar och läggas ut på hemsidan senast fyra veckor innan. Motioner till stämman från 
medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2022. 
 

Ny information om fiberanslutning   
Ni fastighetsägare som ännu inte är anslutna till fibernätet har nu en chans att bli inkopplade. Vi 
rekommenderar att ni gör en anmälan så snart som möjligt, eftersom Telia har aviserat att det  
troligtvis blir aktuellt för vårt område under första eller andra kvartalet. Fastighetsägaren ansöker  
själv på www.anslutning.telia.se. Ju fler som anmäler sig desto större chans att vårt område prioriteras. 
 
Medlemmar till intressegrupper efterlyses   
Vi efterlyser medlemmar som vill vara med och hjälpa till att ta hand om vårt område och öka 
gemenskapen och trivseln. Ju fler vi är som hjälps åt tillsammans desto mer kan vi göra! 
 

 Sjögruppen     
Vi önskar sätta ihop en intressegrupp som vill hjälpa till att ta hand om vår fina sjö, att röja vass 
och liknande åtgärder. Det gynnar oss alla, oavsett om vi föredrar fiske, bad eller bara njuter av 
att se solen spegla sig i vattnet. 
 

 Aktivitetskommittén     
Det skulle vara trevligt om vi kunde starta en aktivitetskommitté som hjälper till att planera 
några aktiviteter i föreningen. Grillkväll? Tipspromenad? Femkamp? Vad vill du göra? 
 

Vill du vara med? Skicka ett mail till info@sjohultet.se redan idag och berätta vad du kan bidra med!  
 

Med en önskan om en god fortsättning på det nya året✨  
Ta hand om er   
 
Styrelsen 


