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Städdagen
Ett stort TACK till er som deltog vid 
städdagen. Vi var ca 15 hushåll 
representerade av 127. Styrelsen har 
diskuterat om vi kan införa någon typ av 
avgift för de hushåll som ej deltar vid våra 
städdagar. I nuläget är det ett fåtal 
personer som drar ett tungt lass för att 
underhålla våra allmänna ytor. Kanske är 
det så att vi på sikt får hyra in dessa 
tjänster. 

Grannsamverkan
I förra Haghultabladet så informerades det 
om Grannsamverkan. Vi hade hoppats på 
ett infomöte tillsammans med polisen, 
men har tyvärr blivit tvungna att skjuta på 
det till hösten. 
Vill ändå uppmana er att samverka med 
varandra och då särskilt under den 
semestertid som ligger framför oss. Enkla 
och bra tips på hur man kan samverka mot 
brott i vardagen hittar ni på 
www.samverkanmotbrott.se 
En fördel är om man går samman på 
respektive gata och hjälps åt att hålla extra
koll när någon är bortrest. 
När det gäller våra allmänna ytor så som 
stranden, ängen mm så ska man inte tveka 
att ringa polisen om man känner oro eller 
misstänker brott.

Stranden
Ny sand kommer att levereras till stranden 
under juni månad.
Bänkar och brygga behöver oljas innan 
sommaren drar igång på allvar vilket inte 
hanns med under städdagen. Olja och 
penslar finns på Bruncronas väg 6 om 
någon känner sig manad.

Hundlatriner
I vårt område så finns det två stycken 
hundlatriner. Kommunen har hört av sig och
meddelat att dessa kommer att tas bort inom
kort. Kommunen tillhandahåller inte längre 
den servicen till samfälligheter. Styrelsen 
vet i nuläget inte om detta går att lösa på 
något annat sätt. Vi ber er som är hundägare
att trots detta fortsätta att plocka upp efter er
hund.

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

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

Åsa Ek Nordin,kassör, vice ordf,
Bruncronas väg 7, 
asa.ek-nordin@telia.com

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

Jenny Tell Johansson, sekreterare, 
Bruncronasväg 3,
jenny.tell@skandiamaklarna.se 

Simon Nyström, suppleant, 
Fruviks Gårds Väg 19,
076-8985206
simon.nystrom89@hotmail.se

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