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Inbjudan till årsmöte 2012 
 

Välkommen till årsmöte tisdagen 13 mars, kl 19.00 i Sjöliden församlingsgård. Styrelsen bjuder 
in medlemmarna i Haghulta Samfällighetsförening till årsmöte 2012. Årsmötet är föreningens högst 
beslutande organ. Vi kommer att diskutera och ta beslut om viktiga frågor, läs mer nedan, därmed är 
det viktigt att Du kommer! Fr o m kl 18.30 finns det tid för registrering, läsa mötesdokument samt 
mingla med styrelsen och andra medlemmar. Mötesförhandlingarna öppnas kl 19.00. 
Mötesdokumenten finns också tillgängliga hos samfällighetens sekreterare och via hemsidan 
www.haghulta.se. 
 

Ärenden som kommer att behandlas vid årsmötet:
 

Motion a) – om trädfällning alt 
trädbeskärning 
Avser träd som står utmed norra kanten på 
daghemmets tomt. Förslag till beslut: avslås 
 

Motion b) – om trädplantering 
Motion om nyplantering av 10 nya träd runt 
omkring ängen. Förslag till beslut: överlämnas 
till kommande styrelse som underlag till bl.a. 
kommande ersättningsplantering .  
 

Kajen 
Per Rundberg redovisar förslag till fortsatt 
process i kaj-frågan.  
 

Com hem 
Styrelsen föreslår att avtalet med ComHem 
sägs upp i enlighet med den möjlighet 
som finns inskriven i avtalet 
  

Olovlig trädfällning 
Styrelsen föreslår årsmötet att ge styrelsen 
mandat att i framtiden polisanmäla olovlig 
trädfällning. 

  

Förslag att sälja mark 
Styrelsen har uppmärksammats på att 
samfälligheten äger ca 300 kvm mark i ett 
område på "andra sidan" av Skärgårdsvägen 
samt en mindre bit mark vid 
Grantomtakiosken. Styrelsen föreslår att 
årsmötet ger den kommande styrelsen mandat 
att, utifrån en fristående och professionell 
värdering, försälja marken. En karta över vilka 
marker det avser kommer att finnas på 
hemsidan www.haghulta.se. 
 

Utsläpp i Torsbyfjärden 
Styrelsen föreslår att kommande styrelse får i 
uppdrag att samarbeta med bl.a. Ljungs 
samfällighetsförening i frågan om utsläpp i 
Torsbyfjärden från Ålstäkets pumpstation. 
Företrädare för Ljungs samfällighetsförening 
kommer vid årsmötet redovisa problemets 
omfattning och vidtagna åtgärder. 
 

Avgift 2012 
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift 2012, 
vilket innebär 1.700 kronor för en andel, 
samt att avgiften ska erläggas senast den 15 
april. 
 

   
Lars Bryntesson, ordförande, 
Fruviksvägen 9, 0707-541480 
lars.bryntesson@varmdo.se 
 

Lena Anderson, vice ordförande 
Bruncronas väg 18, 0709-687642 
lena.anderson@hemmesta.com 
 

Murat Asal, sekreterare  
Bruncronas väg 10, 0733-708034 
murat.asal@tradematch.nu 
 

Carl-Erik Roos, kassör  
Bruncronas väg 9, 0708-570226 
carl-erik.roos@telia.com 
 

Susanne Sandén Brodin, områdesansv. 
skog och mark 
Bruncronas väg 16, 0709-91 95 57 
susanne.brodin@bredband.net  
 

Staffan Odencrants, områdesansv 
vatten och strand. 
Högtorpsvägen 5, 08-57022910 
les.odencrants@telia.com 
 

Anna Nelsson Etzell, info.ansvarig 
Bruncronas väg 20, 08-6453725 
anna.nelsson@teliasonera.com 

Fredrik Bengtsson, suppleant 
Fruviksgårds väg 17, 070-3375423 
fredde.bengtsson@gmail.com 

www.haghulta.se 
info@haghulta.se 
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Dagordning för årsmöte i Haghulta Samfällighet den 13 mars 2012 
 
1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av dagordning, anmälan av ev. övriga frågor 

3. Val av mötesfunktionärer 
 a) mötesordförande 
 b) mötessekreterare 
 c) två justeringsmän, tillika rösträknare 

4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande 

5. Fastställande av röstlängd 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse (inkl. bokslut) 

7. Revisorernas berättelse 

8. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

9. Motioner från medlemmar 
 a) Om trädfällning alternativt trädbeskärning (Ylva Evers) 

b) Om trädplantering (Simon Nyström) 

10. Fortsatt arbete med kaj-frågan 

11. Förslag från styrelsen 
 a) Uppsägning av avtal med ComHem 
 b) Åtgärder vid olovligt fällande av träd 
 c) Försäljning av mark 
 d) Budget för 2012 
 e) Insatser m a a utsläpp av förorenat vatten från Ålstäkets pumpstation 
 
12. Fastställande av debiteringslängd 2012 

13. Fastställande av årsavgift 2012 

14. Frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna 

15. Val av styrelseledamöter 
 a) ordförande 

b) två ordinarie ledamöter 
 c) en ersättare 

16. Val av revisorer 

17. Val av valberedning 

18. Övriga frågor 

19. Meddelande av tid och plats där årsmötesprotokollet ska hållas tillgängligt 

20. Årsmötets avslutande 

 


