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HAGHULTABLADET 
Information om Haghulta Samfällighetsförening februari 2014 

 
Inbjudan till årsmöte 2014 
Välkommen till årsmöte onsdagen 5 mars, kl 18:30 i skolrestaurangen för Viks 
skola/Grantomta montessori. 
 
Styrelsen bjuder in medlemmarna i Haghulta Samfällighetsförening till årsmöte 2014. 
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! Mötesdokumenten 
kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet samt via hemsidan www.haghulta.se. 
 
Styrelsens förslag och kommentarer till ärenden som ska behandlas på årsmötet 

Ärende 4:  
Årsmötet ska enligt stadgarna kallas senast 14 dagar i förväg. Kallelsen gick ut med 
Haghultabladet i december 2013, jämte uppmaning att lämna in motioner. 

Ärende 9:  
Styrelsen har mottagit en motion, vilken framgår av dagordningen.  
Styrelsen föreslår: att motionen avslås i sin helhet. 
Ärende 10: 
a) Avtalet med Com Hem. Styrelsen föreslår årsmötet att förlänga avtalet med ComHem 
för en period om 2 år till en kostnad av 40 kr/mån (besparing på 26700 kr/år).  
Vi väljer en kort avtalstid för att ge våra medlemmar möjlighet att överväga alternativa 
leverantörer av TV/Bredband/Telefoni. Under avtalstiden kommer styrelsen att 
genomföra en enkätundersökning för att ta reda på medlemmarnas önskemål för 
framtiden. Det kommer också att bli tydligare vad Telias erbjudande om Öppen Fiber 
innebär. 
b) Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa förslaget till budget för 2014. 

Ärende 11: Styrelsens föreslår årsmötet att fastställa debiteringslängd för 2014. Till 
årsavgiften 2014 föreslår styrelsen en avgift på 1700 kronor för en andel. För de 
fastigheter som inte är med i antennsamfälligheten föreslås en avgift på 1200 kronor för 
per andel. Vidare föreslår styrelsen att årsavgiften ska erläggas senast den 30 april 2014. 

Ärende 12: Styrelsen föreslår oförändrade nivåer och regler för ersättning. 
 
   
Kenneth Nordwall, ordförande, 
Fruviksvägen 22,08-57020882 
kenneth.nordwall@hotmail.com  
 

Jenny Johnsson, 
områdesansvar,Fruviksvägen 28, 
0723-120 986 
jenny.e.johnsson@gmail.com 
 

Johan Apler, suppleant, 
Berglindsväg 17, 
0707162822 
johan.apler@gmail.com 
 

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

Linda Herbst, sekreterare,  
Bruncronasväg 14, 
 0736-605512 
linda.hherbst@gmail.com 
 

Simon Nyström, suppleant, 
Fruviks Gårds Väg 19, 
 076-8985206 
simon.nystrom89@hotmail.se 
 

Johanna Trennevik, infoansvarig, 
Bruncronasväg 6, 073-4613064 
jtrennevik@gmail.com 
 

 
 

www.haghulta.se 
info@haghulta.se 
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Haghulta samfällighetsförening 

 

Dagordning ordinarie årsmöte 2014-03-05 

 

1. Årsmötets öppnande 

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

3. Val av mötesfunktionärer 

a. Val av mötesordförande 
b. Val av mötessekreterare 
c. Val av två justeringsmän 

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 medlemmarna 

a. Trädbeskärning 

10. Förslag från styrelsen 

a. Com Hem 
b. Budget för 2014 

11. Fastställande av årsavgift 2014 och debiteringslängd 

12. Frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna 

13. Val av styrelseledamöter 

14. Val av revisorer 

15. Val av valberedning 

16. Övriga frågor 

a. Dagvattenledning 


