Del 5
Den 21 augusti 1964 bildas alltså ”Hoven-Långsjöns vägförening” o stadgarna antogs
De 8, senare 10 fastigheter, som var avstyckade från Stångberga, utmed Uggletorpsvägen,
införlivades i vår förening. Detta medförde att 275 fastigheter nu ingick i Vägföreningen
Jens Dahlgren valdes till ordförande
Länsstyrelsen skulle utse en expert att ingå i samtliga Vägföreningarnas styrelse
Länsstyrelsen utsåg Gösta Nordenadler att ingå i vår styrelse. Han innehade den tjänsten till 1975,
(I. Wadsten 76-78, Folke Dreber 79-85, R. Blomqvist 86-90,U. Sundell 90-91,Olle Sandelid 94-95)
Årsavgiften var baserad på fastighetens taxeringsvärde
Ex; om en fastighet hade ett taxeringsvärde på 50.000 kr, så gav varje 1000/del en andel. Årsmötet
beslutade hur mycket varje andel var värd ex 3 kr(varierade under åren).Summan blev: 3x50=150 kr
Räkenskapsåret omfattade 1/4—31/3. År 1993 ändrades bokföringsåret till att följa kalenderåret
1965-66 var det 3 fastigheter som var permanent boende (idag år 2012 är det ca 90)
De första åtgärderna som styrelsen gjorde var att:
1) Slutbesikta vägarna med diken
2) Städa upp på de platser som inte var avstyckade som tomter = grönområden
3) Ansöka om statsbidrag till föreningens vägnät
4) Allmänna vägen var en grusväg. Begära att hastigheten skulle begränsas till 30 km/tim samt
få parkerings förbud, rätning o förbättring av den
Tyvärr avslog Länsstyrelsen, men lovade att sätta upp ett varningsmärke ”Lekande barn” förbi
badplatsen. Den skulle vara uppsatt årligen under tiden 1/6-31/8
5) Ansöka om medlemskap till Riksförbundet Enskilda Vägar (REV)
Återkommer till Vägföreningens fortsatta arbete fram till 2003
2003 genomfördes en omförrättning med påföljd att Hoven-Långsjöns samfällighetsförening bildades
Den 7 augusti 1966 bildades ”Hoven-Långsjöns sportstugeförening”
Dess uppgift var att tillvarata medlemmarnas intresse i frågor som låg utanför vägföreningens
ansvarsområde
Stig Jackse’n, som var den drivande personen, valdes till ordförande o stadgarna antogs
I styrelsen skulle en representant från vägföreningen ingå
Arbetet fördelades enligt följande:
1) Intresse-sektion: (telefon, post, el, vatten, hälsovård, kiosk, Ladan o Stallbygg,båtar,brand)
2) Förströelse- sektion: ( dansbana vid Långsjön, midsommar- o sensommar fest, majbrasa)
3) Idrotts- sektion: ( bad vid Långsjön o Hoven, p-platser ,livräddningsutr, simskola, fotbolll, bordtennis)
4) Fiskevårds- sektion: ( sportfiske, kräftfiske, inplantering av fiske)
Det var frivilligt att tillhöra föreningen, ca 90 % var anslutna o betalade sin årsavgift på 5 kr/år
Den ökade under åren o var på 90-talet ca 100 kr
1967 valdes Sigvard Jonsson till ordförande
De flesta saknade egen telefon.
År1968 satte Televerket upp en telefonhytt vid infarten till vårt område, där nuvarande el-o teleskåp
står. Stoppade man in 2 st tio öringar så kunde man ringa
På 70-talet flyttades den intill kiosken vid Stallbyggnaden. Myntapparaten byttes ut. Nu kunde man
lägga i: 25- eller 50- öringar eller enkronor. Långt senare togs apparaten bort
1968 var området färdig exploaterat
Den 27 maj 1968 överlämnade ”Stockholm med omnejd” resterande del av område 1:3
=grönområdet till Sportstugeföreningen och den 29 maj registrerades Lagfartsbeviset
1970 valdes Stig Jackse’n ånyo till ordförande i Sportstugeföreningen
fortsättning följer i del 6

