HAGHULTABLADET
Information om Haghulta Samfällighetsförening juli 2010

Ängen

Samfällighetens hemsida

Ängen klipptes precis före midsommar och nästa
klippning kommer att ske i mitten av augusti.

Kolla in samfällighetens hemsida: www.haghulta.se.
Hemsidan är fortfarande under uppbyggnad och information
till medlemmarna kommer successivt att läggas in så håll
utkik. Återkom gärna med synpunkter på innehållet till Anna
nedan.

Gräsklippare
Föreningen har köpt in en gräsklippare, för att kunna hålla
våra gemensamma gångvägar och lekplatser tillgängliga.
Ansvarig för klipparen är Johan Bristam, Fruviks gårds
väg 27.

Efterlysning: båtfogde
Styrelsen söker någon i föreningen som är villig att ta ett
extra ansvar för skötsel och hantering
(upptagning/iläggning mm) av samfällighetens två
roddbåtar i aluminium. Kontakta Susanne i styrelsen om
intresse finns. Roddbåtarna ligger idag nere vid kajen och
åror finns tillgängliga i samfällighetens förråd. Kontakta
även Susanne för tillgång till kodlås till förrådet.

Årsmötet
Tack till er som deltog vid årsmötet. Se nedan
ansvarsfördelningen inom styrelsen. Vid årsmötet tillsattes
en arbetsgrupp för kajen. Gruppens uppdrag blir att
undersöka möjliga handlingsalternativ för kajen på
medellång och lång sikt samt undersöka möjligheter att
anlägga båtplatser. Sammanhållande för arbetsgruppen är
Per Rundberg, Högtorpsvägen 6. Protokollet från årsmötet
finns nu tillgängligt på hemsidan.

Gemensamma arbetsdagar
Föreningen genomför två gemensamma arbetsdagar per år,
för att det ska vara fint och trevligt i vårt område.

Trivselfrågor
Bra om vi alla kan hjälpas åt med att hålla efter i vårt fina
område. Nere vid kajen förekommer då och då ”busliv”
och nedskräpning. Kanske kan vi hjälpas åt med
informera om hur vi vill ha det i vårt område? Självklara
saker för de flesta, som att hålla rent, ta med sig sopor
och hålla en vettig ljudnivå. Att prata med varandra och
våra besökare kan säkert göra att det blir bättre!

Trots regn och rusk var vi ca 30 personer som jobbade den
8 maj med att rensa sly, städa, lägga i bryggor, fixa
fotbollsplan mm. Vi avslutade med att äta korv och umgås i
förskolans lokaler. Tack alla ni som bidrog!
Redan nu kan du boka in lördagen den 9 oktober för
höstens arbetsdag! Vi ska då göra klart arbeten som vi
inte hann avsluta under vårens arbetsdag, samt som vanligt
ta upp bryggor och båtar mm.
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