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Städdagen den 14 maj
Varmt välkomna till vårens städdag den 14
maj. Vi samlas som vanligt kl 10 på ängen
mitt emot Haghulta förskola. Dagen 
avslutas kl 13 med gemensam fika och 
korvgrillning. Vi i styrelsen hoppas att så 
många som möjligt har möjlighet att delta,
eftersom det finns mycket som ska hinnas 
med under dagen.
Vid årets städdag kommer fokus att läggas
på att rusta upp lekplatserna i området. En 
del döda träd kommer också att tas ned. 
Detta kommer att ske före städdagen. De 
träd som fälls kommer att klyvas i bitar 
och det är sedan fritt fram för medlemmar 
att använda dessa för eget bruk.   
Som alla vet är samfälligheten numera 
indelad i fyra olika grönområden, vilket 
innebär att de boende i respektive område 
ansvarar för att hålla efter sly och se till att
det är fint och trivsamt, inte bara under 
städdagarna, utan även under resten av 
året. Inom varje område finns också en 
kontaktperson. Namnen på dessa personer 
kommer att läggas ut på hemsidan före 
städdagen.
I samband med städdagen kommer fyra 
containrar att placeras ut i området.

Gemensam mark
På förekommen anledning vill styrelsen 
påminna om att det inte är tillåtet att 
plantera buskar eller andra växter, ställa ut  
komposter eller permanent placera annan 
personlig egendom såsom studsmattor eller 
biodlingar på samfällighetsföreningens 
gemensamma markområden. De som har 
privat egendom utanför den egna tomten 
ombeds vänligen att ta bort föremålen inför 
städdagen.

Parkering
Styrelsen vill uppmana de boende i området 
att i möjligaste mån försöka undvika att 
parkera på gatorna, inte minst med tanke på 
alla barn som är ute och leker. En olycka 
kan så lätt inträffa om ett barn springer ut 
bakom en parkerad bil. 

Grannsamverkan
Inför stundande semestertider, då många 
reser bort, kan det kanske vara på sin plats 
att påminna om grannsamverkan. Meddela 
gärna grannarna att ni inte är hemma och 
var uppmärksamma på om okända personer 
eller fordon rör sig i området. 
Tveka inte att ringa polisen om ni känner 
oro eller misstänker brott.

Michael Ihrman, ordförande, 
Magnussons väg 9 ,
Tel. 070-5690948
michaelihrman@hotmail,com

Joakim Löfstrand, kassör,
Berglinds väg 11,
Tel. 073-7080281
jocke@elljus.se

Juri Raudsepp, områdesansvarig,
Bruncronas väg 26,
Tel. 08-57022581
j.r@jurir.se

Majvor Eldebrandt, infoansvarig, 
Högtorpsvägen 22,
Tel.  070-2260864
majvor.eldebrandt@comhem.se

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

Inga Sundén Cullberg, suppleant,
Högtorpsvägen 11,
Tel. 070-7400312,
insc@nacka.se

Ylva Evers, suppleant,
Högtorpsvägen 2,
Tel. 08-57140399,
ylva.evers@gmail.se
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Enkla och bra tips på hur man kan 
samverka mot brott i vardagen hittar ni på 
www.samverkanmotbrott.se 

ComHem
Som tidigare meddelats har avtalet med 
ComHem sagts upp, då en 
samfällighetsförening enligt lag endast har
rätt att teckna avtal om TV och då med 
minsta möjliga innehåll. Däremot står det  
medlemmarna i samfälligheten fritt att 
bilda en bredbandsförening och då få 
tillgång till det förmånliga avtal som 
tidigare förhandlats fram. Gruppavtalet 
innebär att intresserade medlemmar för ca 
2 100 kronor per år (normalpris 6 564 
kronor per år) får tillgång till bredband50, 
digital-TV Bas och telefoni. För att vi ska 
få tillgång till det nya avtalet kräver dock 
ComHem att tillräckligt många hushåll 
ansluter sig. I dagarna kommer en blankett
för intresseanmälan att  delas ut till 
hushållen i samfälligheten. Det är viktigt 
att de som är intresserade svarar så snart 
som möjligt, eftersom det gamla avtalet 
löper ut den 30 juni och då måste bytas ut 
mot ett eventuellt nytt avtal.

Stranden
Den gamla livbojen vid badplatsen har nu 
bytts ut mot en ny.
Den båttrailer som ställts upp i Thors 
backe på samfällighetens mark kommer att
forslas bort.

Hjärtstartare
Med anledning av en motion om 
hjärtstartare, som lämnades in till 
årsmötet, har styrelsen beslutat att ta fram 
kostnadsförslag och förslag till lämplig 
placering av hjärtstartaren i området.

Bigrupp och bastuförening
Ytterligare två motioner behandlades av 
årsmötet, en rörande förslaget att bygga en
bastu nere vid stranden i anslutning till 

badplatsen och en om att starta en biodling 
inom samfälligheten.
Styrelsen beslutade att överlåta till 
intresserade medlemmar att starta en 
bigrupp respektive bastuförening, som då  
kan  arbeta vidare med de båda förslagen.
Den som är intresserad av att delta i någon 
av grupperna, eller i båda, kan anmäla sig 
till ordförande Michael Ihrman.

WhatsApp-grupp
I syfte att förbättra och förenkla 
kommunikationen mellan medlemmarna i 
Haghulta samfällighetsförening har förslag 
väckts om att bilda en WhatsApp-grupp, till 
vilken de som så önskar kan ansluta sig. 
Genom denna app kan medlemmarna på ett 
enkelt och snabbt sätt meddela sig med 
varandra. Den ska dock endast användas för
att förmedla information, inte för 
exempelvis köp och sälj-annonser eller 
annat som inte är av intresse för alla i 
området.
Information om hur medlemmarna kan 
anmäla sig och vilka regler som gäller för 
WhatsApp kommer att finnas på hemsidan.

Nya i styrelsen
Michael Ihrman är ny ordförande i Haghulta
samfällighetsförening och Joakim Löfstrand
heter vår nye kassör.

Avslutningsvis
... vill vi i styrelsen för Haghulta 
samfällighetsförening tillönska alla boende i
området en riktigt skön och avkopplande 
sommar. 
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