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Arbetsdagen 1 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. Styrelsen tar
tacksam emot idéer till arbetsområden inför
nästa städdag i maj.

Marklov om trädfällning
överklagat av medlemmar
Marlovet för trädfällning i området är
överklagat av fem medlemmar inom
samfälligheten. Överklagandet avser
huvudsakligen träden runt ängen och kommer
att behandlas av länsstyrelsen under nästa år.
För att ta del av överklagandet i sin helhet, se
hemsidan: www.haghulta.se.

Olovlig trädfällning
Styrelsen fördömer det självsvådliga
beteendet att olovligen fälla träd på samfälld
mark. Styrelsen överväger att föreslå årsmötet
att ge styrelsen mandat att i framtiden
polisanmäla liknande beteenden. Händelsen
har polisanmälts av annan medlem inom
samfälligheten. Se även länk till artikel i ”Vi i
villa nr 9 2011”, sid 70 vad som gäller för
trädfällning http://www.viivilla.se/Vi-iVilla/Tidningsarkiv-53770. Ved efter träd som
blåst omkull få tas om hand av medlemmar.

Hundlatriner i området
På förekommen anledning vill styrelsen
påpeka att de hundlatriner som finns
utplacerade i området endast är till för
hundbajspåsar. Det är således inte tillåtet att
lägga hushållssopor i dem.

Medlemmar sökes till
Lekplatsgruppen
Styrelsen efterlyser medlemmar som vill
engagera sig i lekplatsgruppen. Det finns
många barn i området och lekplatserna
behöver kontinuerligt förnyas. Kontakta Lena
Anderson i styrelsen om intresse finns.
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Kallelse till årsmötet 13 mars
Kl 19, Sjöliden
församlingsgård
Styrelsen behandlar just nu stora frågor så ta
chansen och lär dig mer och gör din röst
hörd!
31/12 är sista dagen för inlämnande av
motioner till årsmötet den 13 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 och bra argument
- 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. Samtliga inlämnade motioner inför förra
årsmötet bifölls, vilket visar att man kan vara
med och påverka.
Styrelsen efterlyser också medlemmar som
kan tänka sig att engagera sig i
valberedningen alt styrelsearbetet. Ett bra
och trevligt sätt att knyta nya kontakter i
området. Kontakta Lena i styrelsen.

Markinnehav vid
Torshällsvägen
Styrelsen har uppmärksammats på att
samfälligheten äger ca 300 kvm mark i ett
område på "andra sidan" av Skärgårdsvägen
vilket är föremål för detaljplanering (dp
Näverängen 2). Vi har tackat nej till markbyte
inom området, men förklarat att vi sannolikt är
beredda att avyttra markbiten inför kommande
fastighetsutveckling av området. Diskussioner i
frågan kommer att föras under januari-februari
för att ärendet därefter ska kunna behandlas på
årsmötet.

Vi ses den 13 mars!
Hälsningar Styrelsen

”Exempel på en MOTION”
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Motion till Haghulta samfällighet

Genomför arbetsdag både på våren och hösten!
Vi har många gemensamma arbetsuppgifter som behöver utföras i vårt område och som samfälligheten har ansvar
för att organisera. Tidigare har vi haft en arbetsdag om året, förlagd till våren, men det har inte riktigt räckt för alla
de uppgifter som behöver lösas.
I år ha samfälligheten på försök genomfört en arbetsdag också på hösten, lördagen 8 oktober. Erfarenheterna från
denna visar att det går att få god uppslutning också på hösten. Arrangemanget förgylldes av en gemensam måltid i
förskolan, som avslutning och tack till alla som medverkat.
Arbetsdagen har den goda egenskapen att de både säkerställer att en rad arbetsuppgifter blir utförda och stärker
gemenskapen i området. Samtidigt finns det en del att utveckla, t ex. att få ännu fler att delta och att de som deltar
i förväg få veta vilka redskap (t.ex. krattor, räfsor eller verktyg) eller andra hjälpmedel som kan vara bra att ha med
sig.
Mot denna bakgrund föreslår jag
att samfällighetens styrelse får i uppdrag att organisera två arbetsdagar per år, en på våren och en på hösten.
att samfällighetens styrelse får i uppdrag att förbereda arbetsdagarna så väl att många medlemmar vill delta, vet
vad som förväntas av dem och, vid behov, kan ta med sig rätt redskap för de arbetsuppgifter som skall utföras.
att arbetsdagarna, när så är möjligt, avrundas med gemensam måltid eller annan social aktivitet.
Värmdö 31 december 2011
Anders Andersson
Medlem

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

