
 
VÄLKOMMEN TILL HOFSNÄS 

 

Vi i styrelsen hälsar dig välkommen till Hofsnäs stugägare och hoppas du kommer att trivas i 
området. Vi är en mindre förening med ca 80 stugor fördelat på 4 områden. För att underlätta för 

dig att komma tillrätta har vi sammanställt denna information. 

 

Du är en del av föreningen 
En förening bygger på gemenskap och delaktighet. Föreningen och området har vi tillsammans och 
det blir vad vi själva gör det till. Att äga en stuga innebär att vi alla har ett ansvar för våra 
gemensamma vägar/områden och skötsel av dessa. Exempelvis, fyller vi på grus på vägarna vid 
behov och hjälps åt att hålla rent på stigarna mellan områdena.  

Om du har tankar, idéer, eller förslag på förbättringar så kontakta gärna styrelsen via e-post: 
hofsnas.stugagare@gmail.com eller kontakta någon av styrelsens medlemmar.  
Mer information finns på vår hemsida: http://hofsnasstugagare.se 
För att hålla koll på det senaste, följ oss gärna på Facebook: Hofsnäs stugägare  

Tänk på att vi behöver veta vem du är och hur vi får tag i dig som ny stugägare 
Vi behöver: Ditt namn, Bostadsadress, Telefonnummer, Mejladress  
Mejla in dina uppgifter till oss på: hofsnas.stugagare@gmail.com  
 

Styrelse 
Styrelsen väljs av föreningsstämman en gång om året och namnen på nuvarande 
styrelsemedlemmar finns angivna på hemsidan. Är du intresserad av att bidra till styrelsen och åta 
dig ett styrelseuppdrag är du välkommen att kontakta valberedningen.  

Årsmöte  
Årsmötet hålls vanligen i Maj/Juni och vi skickar alltid ut inbjudan i god tid innan med information. 

Årsavgift  
Årsavgiften fastställs vid årsstämman och skall täcka föreningens utgifter. Fakturan för årsavgiften 
skickas vanligen ut i februari och skall vara föreningen tillhanda efter senast 30 dagar. Kontakta oss 
om du inte mottagit fakturan. 
  
Vägar  
Vägarna sköts gemensamt om på varje område. Det finns utplacerade grushögar för att fylla i hålor 
och ojämnheter vid behov.  
 
 



 

 

 

Båtplats  
Vi har ca 30 båtplatser utplacerade vid både trä- och stenbrygga. Dessa går självklart bra att hyra. 
Kontakta båtplatsansvarig vid intresse. Information till båtplatsansvarig finner du på vår hemsida. 
Kostnad för båtplats är 250 kr per år. Tänk på att meddela vid eventuell flytt, då båtplatsen inte 
automatiskt förs vidare till nya stugägaren. 
 
Vägbommen ner till båtplatserna är låst med ett kodlås. För att få koden till låset SMS:ar du namn, 
stugområde och stugnummer till:  

Anita Karlsson 0705-881247 eller Lars Dalviken 070-6232068  
 
En lista med telefonnummer kommer att upprättas så att ny kod kan SMS:as ut vid ändring av 
koden. Vi uppmanar alla som får koden att inte sprida koden vidare till obehöriga. 

Grillning  
Grillning vid vår gemensamma grillplats är alltid välkommet. Tänk på att det man tar med ut i 
skogen, skall också tas med tillbaka hem. Ved finns inte på plats utan den tar du med dig själv.  

Städdag  
Föreningen anordnar två städdagar per år. Då samlas vi för att städa vid båt-/grillplatsen. Det är ett 
bra tillfälle att umgås och få kontakt med andra boende i området. Är vi tillräckligt många går det 
fort att röja och blir också roligare! 

Fiskekort  
Fiskekort krävs för att få fiska i Torpasjön/Yttre Åsunden. Fiskekort kan lösas i kortautomat på 
Hofsnäs P-plats, på Hofsnäs Herrgårdscafé eller på ifiske.se. Fiskekortet finns som dag- eller årskort 
Båtuthyrning finns vid Hofsnäs Herrgård (kortautomat på Hofsnäs P-plats). 

Kontakt  
För kontakt, mejla till: hofsnas.stugagare@gmail.com 
Vid akuta ärenden rörande vattnet, ring Tobias: 0707- 38 31 91  

Till sist vill vi än en gång önska dig varmt välkommen i vår fina förening och hoppas att du kommer 
att trivas tillsammans med oss!  
 

 

Vänliga hälsningar,  
Styrelsen Hofsnäs Stugägare 

 

 


