
 

 

HAGHULTABLADET 
                               Information om Haghulta Samfällighetsförening september 2012                         

 
 

Välkommen till arbetsdagen 
lördagen 20 oktober!  
 
Samling kl. 10.00 vid ängen mittemot 
förskolan. 
 
Genomgång och fördelning av arbetsuppgifter. 
 
Vi vill prioritera följande arbetsuppgifter: 
• Ta upp bommar, båtar och flotte 
• Fortsatt rensning i Thors backe och i slänten 
mot sjön. 
• Ängen 
• Fortsatt sanering av stranden efter 
vandaliseringen. Utrustning såsom torrdräkt, 
cyklop, räfsor etc får gärna medtagas.  
• Allmän städning 
 
Förslag på fler arbetsområden/uppgifter 
mottages gärna, kontakta Kenneth Nordwall. 
 
 
3 containers för trädgårdsavfall är beställda. 
De kommer att vara placerade på stora 
ängens norra sida vid den stora kastanjen, på 
ängen mittemot förskolan och nere vid 
stranden. 
 
Vi bjuder på korv med bröd nere vid stranden 
vid arbetsdagens slut (ca 12.30).  
 
 
 

  

Ordningsregler för stranden 
 
• Material som finns i strandområdet såsom 
trailers, båtar mm ska märkas med namn och 
telefonnummer till ansvarig ägare. 
• Material som inte är märkt och där ägaren 
inte hört av sig kommer att bli bortforslat i 
samband med höstens städdag. 
 

 
 
 
 
Vandaliseringen av stranden 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de som hjälpt till med 
saneringen av stranden efter vandaliseringen 
som skedde i augusti. 
 
Styrelsen jobbar med att ta fram förslag till 
åtgärder för att förhindra att detta händer igen. 
Förslag och synpunkter från  er medlemmar är 
självklart välkomna. 
Dessa kommer att presenteras vid nästa 
årsmöte. 
 
Hälsningar Styrelsen 
 

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

Simon Nyström, bitr. områdesansv. Skog 
och mark 
Fruviks Gårds väg 19 
simon.nystrom89@hotmail.se 
 
 

Kenneth Nordwall, suppleant 
Fruviksvägen 22 
Kenneth.nordwall@hotmail.com 
 
 

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

Johan Apler, områdesansvarig skog och 
mark, 070-7162822 
johan.apler@gmail.com 
 
 

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

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

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

www.haghulta.se 
info@haghulta.se 
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