
  
 

HAGHULTABLADET 
                                     Information om Haghulta Samfällighetsförening juni 2011                         

 
Tack till er som bidrog till att 
göra det fint i vårt område! 
 
Stort tack till er som deltog vid arbetsdagen 
den 8 maj. Vi var ca 25 personer som jobbade 
med att rensa sly, städa, lägga i flotte, fördela 
ut sand vid stranden, lägga ut nytt grus på 
fotbollsplanen mm. Stämningen var god och vi 
avslutade med att äta korv och umgås nere vid 
stranden. Stort tack också till er som i 
efterhand såg till att containrarna fylldes med 
allt sly och skräp när de väl var på plats.  
 

Boka in höstens arbetsdag  
den 1:a oktober 
 
Föreningen genomför två gemensamma 
arbetsdagar per år. Redan nu kan du boka in 
lördagen den 1 oktober för höstens 
arbetsdag. Vi ska då göra klart arbeten som vi 
inte hann avsluta under vårens arbetsdag, 
samt som vanligt ta upp flotten och båtar mm. 
Inför arbetsdagen i höst uppmanar vi er alla att 
redan nu höra av er ang. områden som bör tas 
om hand och åtgärdas vid höstens arbetsdag.  
 

Jordkällaren 
 
”Föreningen för jordkällaren” har avslutat sin 
verksamhet. Vi vill nu undersöka hur stort 
intresset är för jordkällaren. Hör av dig till 
styrelsen om du har intresse av att använda 
jordkällaren och om du är intresserad av att ta 
ett aktiv ansvar för den. Det finns annars risk 
för att vi måste stänga jordkällaren.  
  

 Ängen 
 
Ängen klipptes 10 juni och nästa klippning 
kommer att ske under senare halvan av augusti. 
Med hänsyn till risken för skador är det inte 
tillåtet att framföra fordon över ängen utan 
godkännande från styrelsen. Tack till er som 
föredömligt har hört av er till styrelsen för 
godkännande när behovet ändå har uppstått.  
 

Båtar 
 
Föreningen har två båtar. Ta chansen och låna 
en båt över en dag (högst ett dygn i taget). 
Kontakta områdesansvarig för koden till boden 
där årorna finns förvarade. Styrelsen ser just nu 
över rutinerna för båtarna.  
 

Marklov för trädfällning 
 
Enligt utlåtande från Skogsstyrelsen och enligt 
bifallna motioner från medlemmar har ansökan 
om marklov för trädfällning lämnats in till 
Värmdö kommun. I ansökan ingår också förslag 
på återplantering. Skogsstyrelsens utlåtande 
finns tillgängligt via samfällighetens hemsida.  
 

Skärpta rutiner 
 
Styrelsen har nu, genom formalisering av 
debiteringslängden, skärpt rutinerna för 
samfällighetens avgifter. Utebliven betalning 
kommer att skickas till kronofogden sista juni.  
 

Vi i styrelsen önskar er alla en riktigt 
skön sommar! 
 

   
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 
Fruviksgårds väg 17, 070-3375423 
fredde.bengtsson@gmail.com 
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