HAGHULTABLADET
Information om Haghulta Samfällighetsförening juni 2015

Städdagen
Ett stort TACK till er som deltog vid
städdagen den 9 maj. Glädjande nog var
det många som ställde upp i samband med
vårstädningen. Tack vare att vi var många
som hjälptes åt blev mycket arbete utfört.
Från och med vårens städdag har marken
delats in i olika områden, så att de boende
har ansvar för de grönområden som ligger
i anslutning till respektive gata.
Efter städdagen har även bryggorna oljats
och flera medlemmar har utfört mer
arbete.
I samband med städdagen röjdes också
gångstigen bakom Bruncronas väg.
Styrelsen har beslutat att till höstens
städdag beställa fler containrar för att
underlätta hopsamlingen av sly.
Den som vill får gärna rensa sly löpande,
så undviker vi att sly hinner bli träd. I
friggeboden vid stora ängen finns en
slyrensmaskin att låna.
Grannsamverkan
I samband med städdagen i maj sattes en
större skylt med information om
grannsamverkan upp vid infarten till
Haghultaområdet.
Så här i semestertider vill vi gärna
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uppmana er att samverka med era grannar.
Meddela gärna grannarna när ni reser bort
och var uppmärksam på om okända
personer eller fordon rör sig i området.
När det gäller våra allmänna ytor såsom
stranden, ängen mm, så tveka inte att ringa
polisen om ni känner oro eller misstänker
brott.
Enkla och bra tips på hur man kan samverka
mot brott i vardagen hittar ni på
www.samverkanmotbrott.se
Trädfällning
En plan för ansökan om marklov för
trädfällning för hela samfällighetsområdet
kommer att tas fram. I planen ingår även
nedtagning av döda träd och grenar.
Upprustning av infarten till området
Infarten till samfälligheten kommer att
rustas upp. Ett förslag är att plantera
lågväxande barrväxter, ölandstok, spirera
eller andra tåliga växter. För att
iordningställa området krävs dock en del
förberedelsearbete, varför vi efterlyser
intresserade som kan tänka sig att göra en
insats. Intresserade kan ta kontakt med Jüri
Raudsepp (mailadress j.r@jurir.se) eller
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ylva.evers@gmail.com

Majvor Eldebrandt, infoansvarig,
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Ylva Evers (mailadress
ylva.evers@gmail.com
Comhem
En arbetsgrupp har bildats för att diskutera
frågan rörande ett eventuellt nytt avtal
med Comhem. Ett extra årsmöte om
frågan kommer att hållas i september
2015.
Försäljning av tomt
Försäljningen av en fastighet, som hittills
ägts av Haghulta samfällighetsförening,
till Haghulta backe AB är nu klar.
Fastighetsregleringen äger laga kraft den
22 juni 2015.
Avslutningsvis tillönskas alla boende i
Haghulta en riktigt skön sommar. Var

