
  
 

HAGHULTABLADET 
                               Information om Haghulta Samfällighetsförening september 2011                         

 
 

Välkommen till arbetsdagen 
lördagen 1 oktober!  
 
Samling kl. 10.00 vid ängen mittemot 
förskolan. 
 
Genomgång och fördelning av arbetsuppgifter. 
 
Vi vill prioritera följande arbetsuppgifter: 
• Ta upp bommar, båtar och flotte 
• Fortsatt rensning i Thors backe och i slänten 
mot sjön. 
• Fortsätta med att förbättra området kring 
jordkällaren och Högtorpsvägen 14 – nytt grus, 
ny matjord mm. 
• Röja och återställa gångstråk längst bort på 
Fruviksvägen. 
• Allmän städning 
 
3 containers för trädgårdsavfall är beställda. 
De kommer att finnas på plats fr o m fredagen 
30 september t o m tisdagen 4 oktober.  
 
Vi bjuder på något lättare att äta i förskolans 
lokaler vid arbetsdagens slut.  
 
Tänk på att märka upp ev. material nere vid 
stranden, läs mer under rubriken 
”ordningsregler vid stranden”.  
 
Ta chansen och lär känna dina grannar bättre. 
Vi ser fram emot en givande dag! 
 
 
 
 

 Styrelsen har tagit beslut om 
följande ordningsregler vid 
stranden: 
 
• Material som finns i strandområdet såsom 
trailers, båtar mm ska märkas med namn och 
telefonnummer till ansvarig ägare. 
• Ägare till ej uppmärkt material kommer att 
efterlysas via Haghultabladet, hemsidan och 
genom märkning och information på själva 
materialet.  
• Material som inte är märkt och där ägaren 
inte hört av sig kommer att bli bortforslat i 
samband med vårens städdag. 
 

 

Ängen 
 
Ängen klipps två gånger varje säsong, någon 
gång veckorna innan midsommar samt andra 
halvan av augusti. Ängen är därmed klippt för 
sista gången i år.   
 

Jordkällaren 
 
Till er som är intresserade av att använda 
jordkällaren hör av er till Sonja Vettersten, 
Fruviks gårds väg 21, tel nr 570 22027. Sonja är 
fortsatt ansvarig.  
 
 
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. 
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 
 

www.haghulta.se 
info@haghulta.se 
 

   
 


