Saltsjö-Boo 2019-05-20
Bästa fastighetsägare - välkommen till ett händelserikt år med HLS!
Efter en aktiv vinter på Myrsjön kan vi nu njuta av varmare årstider och en mängd aktiviteter på
festplatsen. Styrelsen arbetar bl.a. intensivt med att få upp ett utegym och gungor på festplatsen.
Som vanligt kommer det även firas högtider och intresset är stort för att hyra vår vackra festplats.
Information om medlemskap
HLS är en fastighetsägarförening som äger och ansvarar för Myrsjöns bad och festplats. Som medlem
är du delägare till platsen och kan påverka beslut. HLS styrelse arbetar ideellt med frågor som rör
badplatsen men även med kommunala frågor som rör vår närmiljö (se nedan).
HLS behöver engagerade medlemmar för att kunna bedriva föreningens verksamhet! Just nu söker vi
en ny ordförande. Kontakta styrelsen om du vill bidra till HLS arbete.
Medlemsavgift 2019:
Betala HLS medlemsavgift på 200:- för 2019 till:
Ange gatuadress och e-post adress vid betalning.

PLUSGIRO: 25 42 43 - 9
SWISH:
123 226 9009

I och med att du betalar in medlemsavgiften så ger ni HLS ett samtycke till att lagra och presentera
information gällande medlemskapet under medlemstiden. Vid utträde eller icke inbetald
medlemsavgift så raderas informationen enligt GDPR lagen.
Boende i följande områden är kollektivt anslutna och behöver inte betala enskild avgift:
Huldrevägen, Vittravägen, Rensättra gränd och Månskensberget.
Förmåner
HLS medlemmar kan hyra dansbanan och Myrsjöns festplats inkl. stolar och bord m.m. till ett
förmånligt pris. Se HLS hemsida för priser och lediga dagar. Skepparholmen Spa och konferenshotell
ger HLS-medlemmar 10 % rabatt på måltider (ej dryck) och hela 15 % rabatt på alla tränings- och
temahelger.
HLS anslutet till Sponsorhuset (pengar tillbaka till dig och HLS)
HLS är nu anslutet till Sponsorhuset. Via Sponsorhuset kan du handla från över 600 nätbutiker och
varje köp ger pengar tillbaka både till dig själv och HLS. Du får även pengar tillbaka vid hotell och
hyrbilsbokningar. Genom att använda Sponsorhuset och gå igenom deras bonusstege vid registrering
så får du även en gratis biobiljett och du stödjer HLS med hela 50 kr direkt!
Se: www.sponsorhuset.se/hls/intro. alt. www.sponsorhuset.se/hls för direktregistrering.
Remissinstans kommunala frågor
HLS är remissinstans i kommunala frågor som rör vår närmiljö. Det som vi bevakar och tycker är viktigt
just nu är Myrsjöns vattenkvalitet, vägbelysning, vägar, natur och miljö.

HLS utegym
Styrelsen har beslutat att köpa ett utegym och ny gungställning under 2019. Boo Energi stödjer HLS
med hela 50 000 SEK för detta ändamål. Resterande del bekostas av HLS.
Vi behöver din hjälp
Vi behöver hjälp med att bygga utegymmet och sätta upp en ny gungställning. Med jämna mellanrum
behöver vi även fylla på med ny sand, byta staket, reparera och måla om efter klotter m.m.
Vänligen maila styrelsen om du har möjlighet att hjälpa till på något sätt.
Kallelse till årsmötet
Medlemmar och blivande medlemmar i HLS Fastighetsägarförening är välkomna på årsstämma
måndagen den 10:e juni kl. 19.00 på Myrsjöns Festplats. Dagordning anslås på hemsidan.
Aktiviteter och högtidsdagar på Myrsjöns Bad och Festplats under 2019
Valborg
Se hemsidan för bilder m.m.
Årsmöte
Måndagen den 10:e juni kl. 19,00
Midsommar
Fredagen den 21:e juni
Byggande av utegym
Planerat till vecka 35–37
Kontaktuppgifter/information HLS
Hemsida:
Ordförande:
Ekonomi/kassör:
Bokning av festplats och dansbana:
Kontakt kommunala frågor:
Övrig information:
SWISH
Se HLS hemsida för övrig information.
Med vänlig hälsning, HLS Styrelse

www.hls.nu
ordforande@hls.nu
ekonomi@hls.nu
boka@hls.nu
anders.hultstrom@live.com

info@hls.nu
123 226 9009

