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Arbetsdagen 9 oktober 
Vi i styrelsen vill passa på och tacka alla er 
som ställde upp vid arbetsdagen och bidrog till 
att göra det fint i området.   
 
 

Förnyat avtal med Com Hem 
klart 
Vid det senaste årsmötet fick styrelsen i 
uppdrag att omförhandla avtalet med Com 
Hem. Detta har nu skett och resultatet innebär 
dels att avgiften är en gemensam avgift för 
hela samfälligheten (i enlighet med årsmötets 
beslut) dels att kostnaden minskar med ca 
5.000 kronor per år. 
 
 

Motioner till årsmötet 
Sista december är sista dagen för inlämnande 
av motioner till årsmötet den 29 mars. Maila 
eller lämna er motion till vår sekreterare Murat 
Asal, murat.asal@tradematch.nu alt. 
Bruncronas väg 10. En motion är ett förslag 
från en medlem som kommer att behandlas 
vid årsmötet. Varje motion bör innehålla:  

- en tydlig rubrik 
- bra argumentation 
- 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.  

 Kalendarium 2010-2011 
 
December Haghultablad 

Fredag 31:e sista dagen för 
inlämnande av motion till 
årsmötet. 
 

Januari Onsdag 19:e styrelsemöte 
 

Februari Betalning av årsavgiften 
 

Mars Haghultablad 
Onsdag 9:e styrelsemöte 
Årsmöte Tisdag 29 mars kl 
19.00  

April  Tisdag 12:e styrelsemöte 
 

Maj Lördag 7 maj arbetsdag 
 
 

Efterlysning: båtfogde sökes 
Inför nästa säsong söker styrelsen någon i 
föreningen som är villig att ta ett extra ansvar för 
skötsel och hantering (upptagning/iläggning 
mm) av samfällighetens två roddbåtar. Kontakta 
Susanne i styrelsen om intresse finns. 

 

Nyinflyttad? 
Är du nyinflyttad så ta kontakt med styrelsen. Vi 
berättar gärna mer om vad vi gör och vad som 
är på gång. Läs gärna mer på samfällighetens 
hemsida: www.haghulta.se. Haghultabladet 
finns även tillgängligt via hemsidan.  
 

  Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 

   
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. 
Bruncronas väg 16, 0709-91 95 57 
susanne.brodin@bredband.net  
 

Anna Nelsson Etzell, info.ansvarig 
Bruncronas väg 20, 0705-577201 
anna.nelsson@teliasonera.com 

www.haghulta.se   
   
  


