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Arbetsdagen genomförd
lördagen 20 oktober!

Kallelse till årsmötet 12 mars
Kl 19 (lokal annonseras i nästa
Haghultablad i februari)

Trots mindre gynnsamt väder genomfördes
städdagen som planerat. Tack till alla som
ställde upp och medverkade.
Sammanfattning av vad som gjordes:
Upptagning av bommar, båtar och flotte.
Rensning av sly på flera platser.
Sanering vid stranden efter vandaliseringen.
Allmän städning.
Idéer för arbetsuppgifter till nästa städdag
mottages gärna. Datum för nästa städdag
annonseras i senare Haghultablad.
Utsläpp i Torsbyfjärden
Vi har fått beskedet att länstyrelsen bedömt
att Värmdö kommuns ledningsnät kan
ha betydande miljöpåverkan, och att det mer
omfattande kravet på utredningar och samråd
innan beslut därmed kommer att tillämpas.
Arbetet fortlöper i frågan via samarbete med
Ljungs samfällighet.
Länsstyrelsens beslut och en mer detaljerad
beskrivning av processen finns att läsa på
hemsidan.
www.haghulta.se

31/12 är sista dagen för inlämnande av
motioner till årsmötet den 12 mars. Maila eller
lämna er motion till vår sekreterare Anna
Nelsson Etzell, anna.nelsson@teliasonera.com
alt. Bruncronas väg 20.
En motion är ett förslag från en medlem som
kommer att behandlas vid årsmötet. Varje
motion bör innehålla:
- en tydlig rubrik och bra argument
- att-satser som är behandlingsbara
- datum och namn (namnteckning samt
namnförtydligande)
Styrelsen välkomna motioner och bifogar ett
exempel på en motion på baksidan av detta
blad.
Valberedningen efterlyser medlemmar som
kan tänka sig att engagera sig i styrelsearbetet.
Ett bra och trevligt sätt att knyta nya kontakter i
området. Vid intresse kontakta Lena
Andersson 0709-687642 i valberedningen.

Hundlatriner i området
På förekommen anledning vill styrelsen
påminna att de hundlatriner som finns
utplacerade i området endast är till för
hundbajspåsar. Det är således inte tillåtet att
lägga hushållssopor i dem.

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, Berglinds väg 15, 070-7162822
johanapler@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

”Exempel på en MOTION”
Motion till Haghulta samfällighet

Genomför arbetsdag både på våren och hösten!
Vi har många gemensamma arbetsuppgifter som behöver utföras i vårt område och som samfälligheten har ansvar
för att organisera. Tidigare har vi haft en arbetsdag om året, förlagd till våren, men det har inte riktigt räckt för alla
de uppgifter som behöver lösas.
I år ha samfälligheten på försök genomfört en arbetsdag också på hösten, lördagen 8 oktober. Erfarenheterna från
denna visar att det går att få god uppslutning också på hösten. Arrangemanget förgylldes av en gemensam måltid i
förskolan, som avslutning och tack till alla som medverkat.
Arbetsdagen har den goda egenskapen att de både säkerställer att en rad arbetsuppgifter blir utförda och stärker
gemenskapen i området. Samtidigt finns det en del att utveckla, t ex. att få ännu fler att delta och att de som deltar
i förväg få veta vilka redskap (t.ex. krattor, räfsor eller verktyg) eller andra hjälpmedel som kan vara bra att ha med
sig.
Mot denna bakgrund föreslår jag
att samfällighetens styrelse får i uppdrag att organisera två arbetsdagar per år, en på våren och en på hösten.
att samfällighetens styrelse får i uppdrag att förbereda arbetsdagarna så väl att många medlemmar vill delta, vet
vad som förväntas av dem och, vid behov, kan ta med sig rätt redskap för de arbetsuppgifter som skall utföras.
att arbetsdagarna, när så är möjligt, avrundas med gemensam måltid eller annan social aktivitet.
Värmdö 31 december 2012

Anders Andersson
Medlem

