
Hej 
 
 
På Håtö är det mycket hög aktivitet på grävarbetet för Vatten och avloppsnätet. Det går framåt med 
hög fart och projektet ligger på ”plan” innebärande att det skall vara färdigt före midsommar. Även 
utgifterna för projektet ser hittills ut att hållas inom budget. 
 
Just nu ser det väldigt ”stökigt” ut längs vägarna. Entreprenören kommer dock att återställa och göra  
”finarbetet” när snön är borta (dvs om några månader). Enligt avtalet mellan oss och entreprenören  
skall entreprenören återställa marken till bra/ursprungligt skick. Sålunda – du behöver inte oroa dig 
för 
”bombnedslaget” om du åker ut till landet under vinter/vår. 
 
Även kommunen har startat upp grävarbetet från E18 till korsningen Håtöviken/Knektnäset. Även 
längs den vägsträckan är det stora diken längs vägen. 
 
VIKTIG INFO OM ÅTERKOPPLING TILL SAMFÄLLIGHETEN AVSEENDE ANTAL HUS 
(BOSTADSLÄGENHETER) PÅ ER FASTIGHET! 
Det finns i detta mail en anmälningsblankett bifogad som minst en av fastighetens lagfarna ägare 
måste fylla i och returnera till Hans Andresen (Alla uppgifter finns i blanketten). Uppgifterna är 
underlag för det engångsbelopp som fastigheten skall betala för anslutning till kommunens V/A nät.  
Blanketten returneras (påskriven) senast den 15 mars 2013, antingen till Hans Andresens hemadress, 
eller till Hans e-mailadress (undertecknad blankett i pdf-format). Samfällighetsföreningen kommer 
att fakturera medlemsfastigheterna anslutningsavgiften med förfallodatum den 30 april 2013. 
 
VIKTIG INFO OM FÖRENINGSSTÄMMA/ÅRSMÖTE 
Preliminärt datum för årsmötet är lördagen den 1 juni 2013 (eftermiddag) i Breviks samlingslokal. Vi 
kommer att samordna med Tomtägarföreningens årsmöte, som hålls före samfällighetens 
föreningsstämma samma dag.  
Kallelse (inklusive dagordning, förvaltningsberättelse m.m.) till föreningsstämman kommer att skickas 
ut till medlemmarna i månadsskiftet april/maj. 
 
Eventuella motioner till föreningsstämman skall enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast den  
31 mars 2013. (meddelas endast på detta sätt). Motioner kan skickas till Hans Andresen (se adresser  
på bifogad anmälningsblankett) via post eller via e-mail. 
 
Hälsningar 
Styrelsen för Håtövikens samfällighetsförening gnm 
Mats Björkman 
 


