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Välkommen till arbetsdagen lördagen 7 maj!  
 
Samling kl. 10.00 vid ängen mittemot förskolan. 
 
Genomgång och fördelning av arbetsuppgifter. 
 
Vi vill prioritera följande arbetsuppgifter: 
• Fortsatt rensning i Thors backe och i slänten mot sjön. 
• Återställa gångstråk, lägga ut grus, och klippa gräset vid slutet av Bruncronas väg.  
• Ta bort cementrör vid kajen 
• Lägga i båtar, flotte och stege 
• Göra klart på fotbollsplan, lägga på nytt grus 
• Arbete enl motion vid Högtorpsvägen/jordkällaren. 
• Röja och återställa gångstråk längst bort på Fruviksvägen. 
• Fortsatt rensning av sly runt ängen 
 
Ta gärna med utrustning såsom spade, räfsa mm som du tror vi kan ha nytta av. 
 
Egna initiativ är också välkomna! 
 
3 containers för trädgårdsavfall är beställda. Till arbetsdagen kommer det att finnas en mindre 
container nere vid kajen. Tyvärr har det inte gått att få fram de större containrarna till den 7 maj så de 
kommer att ställas ut fr o m den 10 maj på de vanliga ställena, dvs vid förskolan och vid ängen. Vi får 
samla ihop sly och skräp och lägga på hög den 7 maj, och sedan lägga i det under kommande vecka 
när containrarna finns på plats. Om du ej kan delta den 7 maj men ändå vill göra en insats – vi 
kommer att behöva hjälp med att fylla containrarna när de väl är på plats.  
 
Vi bjuder på något lättare att äta i förskolans lokaler vid arbetsdagens slut.  
 
Ta chansen och lär känna dina grannar bättre. Vi ser fram emot en givande dag! 
 
Varmt välkomna! 
 

Styrelsen 
 
 

Tack till er som deltog vid årsmötet. Nu är den nya styrelsen för Haghulta Samfällighet konstituerad. Se 
nedan för ansvar- och kontaktuppgifter. För mer information från årsmötet se nästa sida.  

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

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

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

Fredrik Bengtsson, suppleant 
Fruviksvägen 17, 08-7479526 
 

www.haghulta.se 
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Information från årsmötet 29 mars  
 
Protokollet från årsmötet finns nu tillgängligt via hemsidan www.haghulta.se.  
 
Vid årsmötet togs bl a markutbredningsfrågan upp som uppföljning av årsmötets beslut 2010.  
Efter ett antal rundvandringar i området och efter kontakt med medlemmar kan styrelsen 
konstatera att en viss utbredning förekommer. Dock inte i den omfattning att det stör 
framkomligheten i området. Medlemmar som önskar åtgärder härutöver uppmanas att lämna motion 
om detta till kommande årsmöte. 
 
Kajgruppen fick utökat uppdrag att utreda kajens hållbarhet och se över finansieringen.  
 
Vid årsmötet genomfördes också en värderingsövning gällande olika trivselfrågor inom området. 
En knapp tredjedel av medlemmarna som deltog vid årsmötet anser att trivseln är bra och att det inte 
finns några direkta problemområden.  
 
Ungefär en fjärdedel ansåg dock att det finns ett visst problem avseende katter och hundar i området. 
Nu när barnen börjar leka alltmer ute - tänk på att täcka över samfällighetens sandlådor där skyddsnät 
finns tillgängligt. Sandlådorna är populära ställen för områdets katter. Se vidare information ang. katter 
på kommunens hemsida. Det finns tre hundlatriner i området.  
 
Lika stor andel anser istället att trafiken är ett problemområde. Styrelsen driver frågan vidare gentemot 
vägföreningen.  
 
En femtedel av medlemmarna som deltog vid årsmötet var positiva till att bilda en ”trivselgrupp” inom 
föreningen. Det kom även fram förslag om att anlägga en bastu som skall kunna användas av alla 
medlemmar. Styrelsen välkomnar alla egna initiativ från medlemmarna att bilda arbetsgrupper för olika 
intresseområden.  
 
Fyra motioner lämnades in inför årsmötet och samtliga bifölls, vilket visar att man, som medlem, kan 
vara med och påverka. Ta chansen inför nästa årsmötet.’ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi beklagar att hemsidan tillfälligt låg nere några dagar i slutet av mars/början av april. Problemet är nu 
åtgärdat och hemsidan är tillgänglig via www.haghulta.se 

 


