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HAGHULTABLADET
Information om Haghulta Samfällighetsförening december 2013
Arbetsdagen 12 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.
Grannsamverkan
Styrelsen har diskuterat möjligheten
att bjuda in polisen för att hålla ett
möte/föreläsning kring en metod kallad
grannsamverkan. Vi tror att det är ett
bra sätt för oss boende att bli mer
medvetna om hur man kan förebygga
att vardagsbrott sker i vårt område.
Grannsamverkan har också stor
betydelse för tryggheten i området.
Mer info kommer!
Fiberanslutning
Efter informationsmötet med Telia ang.
fiberlösning gick styrelsen ut med en
förfrågan till samtliga boende, för att
undersöka intresset för detta
erbjudande. Kravet från Telia var att
75 % av hushållen skulle teckna avtal
med dem för att kostnaden de erbjöd
skulle gälla. Utfallet blev endast 30 %.
Styrelsen arbetar vidare med frågan
och kommer inom kort med ett nytt
förslag.
Medlemmar till en lekplatsgrupp
Styrelsen efterlyser medlemmar som
vill engagera sig i en lekplatsgrupp.
Det finns många barn i området och
lekplatserna behöver kontinuerligt
förnyas. Kontakta Johanna Trennevik i
styrelsen om intresse finns.

Kallelse till årsmötet 5 mars
Kl 19, Viks skolrestaurang
31/12 är sista dagen för inlämnande
av motioner till årsmötet den 5 mars.
Maila eller lämna er motion till vår
sekreterare Linda Herbst,
linda.hherbst@ gmail.com alt.
Bruncronas väg 14 . Du är även
välkommen att höra av dig till Linda
om det finns frågor kring motioner.
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)
Valberedningen
Valberdeningen startar sitt arbete
efter nyår. Det kommer att behövas
flera nya ledamöter till vår styrelse i
samfälligheten. Bla. En kassör och en
revisor. Det är mycket viktigt att
medlemmarna ställer upp, då vi enligt
lag är skyldiga att ha en
samfällighetsförening. Om vi inte får
ihop en styrelse, nödgas vi köpa
dessa tjänster. Kostnaderna för detta
belastar alla i föreningen. Så om du
tycker att ett uppdrag skulle vara
spännande eller om du känner att det
är din tur-kontakta Lena Andersson i
valberedningen, 0709-687642.
Vi ses den 5 mars!
Hälsningar Styrelsen
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”Exempel på en MOTION”
Motion till Haghulta samfällighet
Genomför arbetsdag både på våren och hösten!

Vi har många gemensamma arbetsuppgifter som behöver utföras i vårt område och som samfälligh
för att organisera. Tidigare har vi haft en arbetsdag om året, förlagd till våren, men det har inte riktig
de uppgifter som behöver lösas.

I år ha samfälligheten på försök genomfört en arbetsdag också på hösten, lördagen 8 oktober. Erfa
denna visar att det går att få god uppslutning också på hösten. Arrangemanget förgylldes av en gem
förskolan, som avslutning och tack till alla som medverkat.

Arbetsdagen har den goda egenskapen att de både säkerställer att en rad arbetsuppgifter blir utförd
gemenskapen i området. Samtidigt finns det en del att utveckla, t ex. att få ännu fler att delta och at
i förväg få veta vilka redskap (t.ex. krattor, räfsor eller verktyg) eller andra hjälpmedel som kan vara
sig.
Mot denna bakgrund föreslår jag
att samfällighetens styrelse får i uppdrag att organisera två arbetsdagar per år, en på våren och en

att samfällighetens styrelse får i uppdrag att förbereda arbetsdagarna så väl att många medlemmar
vad som förväntas av dem och, vid behov, kan ta med sig rätt redskap för de arbetsuppgifter som s
att arbetsdagarna, när så är möjligt, avrundas med gemensam måltid eller annan social aktivitet.
Värmdö 31 december 2013
Anders Andersson
Medlem
Kenneth Nordwall, ordförande,
Fruviksvägen 22,08-57020882
kenneth.nordwall@hotmail.com

Jenny Johnsson,
områdesansvar,Fruviksvägen 28,
0723-120 986
jenny.e.johnsson@gmail.com

Carl-Erik Roos, kassör, vice
ordf,
Bruncronas väg 9,
0708-570226
carl-erik.roos@telia.com

Linda Herbst, sekreterare,
Bruncronasväg 14,
0736-605512
linda.hherbst@gmail.com

Johanna Trennevik,
infoansvarig, Bruncronasväg 6,
073-4613064
jtrennevik@gmail.com

Johan Apler, suppleant,
Berglindsväg 17,
0707162822
johan.apler@gmail.com
Simon Nyström, suppleant,
Fruviks Gårds Väg 19,
076-8985206
simon.nystrom89@hotmail.se
www.haghulta.se
info@haghulta.se

