Byaföreningen Höganäs Nedre( BHN) 19 aug 2018
Medlemsmöte med syfte att kursbestämma BHN inställning i
utvecklingen av hamnen i Höganäs.

Styrelsen kallar härmed er medlemmar till ett möte
5 september 2018 kl 19, Båtsällskapets klubbhus i hamnen,
Höganäs
I akt och mening att på grundval av era röster fastställa BHN
ståndpunkt i fråga om utvecklingen av hamnen i Höganäs.

Jag har av styrelsen tilldelats uppdraget att:
1 informera alla medlemmar om valmötet, dvs även dem utan
mailadress.
2 informera om valproceduren.
Vad avser valproceduren har Du tre( 3) möjligheter att rösta:
A Per mail, men då avslöjar Du Din identitet.
B Per post. Skicka till nedanstående adress ett brev och ange på
kuvertet som avsändare Ditt namn. Vi måste ju kunna kontrollera att
Du är medlem. I detta kuvert innesluter Du ett igenklistrat kuvert
eller ihoptejpad papperslapp med Din ” röstsedel”, dvs numret på det
alternativ Du känner för.

Detta överlämnar jag efter registrering till utsedd valkommision som
öppnar det vid valmötet
Till medlemmar med mailadress har jag 13 aug 2018 sänt
förhandsinformation om planerat medlemsmöte och bifogat de fyra
alternativen som kommunen delgav oss medborgare. Jag upprepar
dem nedan för postinformerade medlemmar.
C Per personlig inställelse vid valmötet.

Förslag 1 Låt hamnen vara som den är
Förslag 2 Utveckla området utan permanenta byggnader
Förslag 3 Bygga småskaligt och inte högre än två (2) våningar
Förslag 4 Storskalig exploatering med höga hus
Jag bifogar även i detta brev resultatet av medborgarnas
förstahandsval vid Workshops 1 och 2, 29 maj resp 31 maj 2018.
Deltagarna fick varsin röd och grön plupp att fästa på anslag med de
fyra förslagen efter avslutningen av workshopen. Den GRÖNA
representerar Ditt förstaval, den RÖDA det Du inte vill se förverkligat.

Skicka Ditt brev till: Bo Hedgren, Lerbergsvägen 35, 26332 Höganäs
och glöm inte att ange Ditt namn som avsändare på det yttre
kuvertet
Skicka Ditt mail till: bo.hedgren@hotmail.com
Kom till mötet: 5 sept 2018 kl 19, Båtsällskapets klubbhus, hamnen
Höganäs.
Bästa hälsningar
Bo Hedgren sekr

