
Städdag på gång 

Lördag den 9 september är det åter dags att tänka på hur det ser ut i vårt närområde. Vi hjälps åt att 

plocka bort skräp och klippa utstående grenar längs vägarna, rensa bort och elda upp sly så att vi kan 

behålla sjöutsikt så långt möjligt och där det är möjligt. Sedan avslutar vi med att träffas vid grillen på 

badplatsen för korv, dricka och samvaro.  

Årsmöten den 30 september 

Sedvanligt årsmöte är fastställt till den 30 september kl 10.00 i församlingshuset. Kallelse skickas som 

brukligt via post. Vi går igenom vad som varit och vad vi vill göra nästa verksamhetsår. Det är ju aktuellt 

med en ny detaljplan och vi redovisar vad som är aktuellt från kommunen vad gäller det och tankarna på 

kommunalt VA. I direkt anslutning till mötet träffas medlemmarna i den nystartade föreningen Mogdens 

Strand för att planera den föreningens aktiviteter. Medlemmar är de som erlagt den föreningens 

nuvarande årsavgift enligt det brev som skickats ut. 

Markköpet 

Ännu har vi inte fått besked om datum när vi kan få en lantmäteriförrättning genomförd så att 

ägandeskapet kan fastställas. Observera att det är först när vi erhållit lagfart på området, dvs efter 

förrättningen, som vi kan börja bruka området såsom vi gemensamt tycker är lämpligt.  

Fibernätverk 

Om vi ska ”hänga på” utbyggnaden av fiber under hösten i Hökerum måste Ulricehamns Energi få 

besked om hur stort intresset är från vårt område. Om du inte redan har anmält intresse eller är osäker på 

om du anmält intresse till föreningen så sänder du ett mail om intresset till info@mogden.se. Det är ju ett 

visst antal som måste anslutas för att det ska byggas ut även hos oss. Anslutningsavgiften är 17 700 kr 

med möjlighet till vissa rabatter. Mer information kan hämtas från hemsidan för Ulricehamns Energi. 

Grannsamverkan 

Det handlar om att hålla koll på om det verkar vara märkliga beteenden hos människor i området som vi 

inte känner igen. Vi hjälper varandra med att uppmärksamma om det händer något hos grannarna när 

dom inte är bortresta, osv. Grannsamverkan avskräcker mot inbrott och ger värdefull information till 

polisen om olyckan är framme. 

Hemsidan 

Här hittar du information om vad som är aktuellt för området, kartor, årsmötesprotokoll för flera år 

tillbaka, VA-utredningen som genomfördes 2011 mm.  
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