
HAGHULTABLADET
                               Information om Haghulta Samfällighetsförening december 2016                      1(1)

Städdagen

Ett stort TACK till alla som deltog vid städdagen den 8
oktober och hjälpte till att hålla vårt område fint och 
trivsamt.  Indelningen i olika ansvarsområden, som 
innebär att de boende har ansvar för de grönområden 
som ligger i anslutning till respektive gata, har visat 
sig vara positiv. Som styrelsen tidigare påpekat är det 
bra om vi försöker hålla efter våra grönområden även 
under tiden mellan städdagarna, så att de inte växer 
igen. Det underlättar också arbetet under höst- och 
vårstäddagarna, då det alltid finns mycket som måste 
åtgärdas. Har du förslag och idéer rörande skötseln av 
våra gemensamma ytor, kan du vända dig till 
respektive områdes kontaktperson. Namn och övriga 
uppgifter till kontaktpersonerna finns på hemsidan.
 

Gruppavtal med
ComHem

Haghulta bredbandsförening har 
nu bildats och föreningen har i dagsläget 75 
medlemmar. Medlemmarna i bredbandsföreningen 
debiteras en gång per år, den 1 oktober, och betalar då 
avgiften för bredband, TV och telefoni för ett år.

Kajgruppen

Värmdö kommun och länsstyrelsen har 
nu beviljat 
strandskyddsdispens för arbetet med att 
renovera kajen, och arbetet kommer 
därmed att kunna påbörjas inom den 
närmaste tiden. Arbetet med kajen kan 
komma att medföra vissa olägenheter för 
de boende, då lastbilar med sten och grus 
kommer att köra via Fruviks Gårds väg 
och Thors Backe ned till stranden. 
Arbetet med att reparera kajen beräknas 
pågå i cirka en vecka.

Anslagstavla/Välkomstskyl
t

Styrelsen kommer att lämna in en motion 
till årsmötet rörande marken vid infarten 
till Haghulta. Den trekant som ligger 
närmast Haghultahuset tillhör 
samfälligheten, och här föreslår styrelsen 
att en anslagstavla i trä eller metall i 
kombination med en belyst välkomstskylt
sätts upp. Eventuellt kommer vi att 
samarbeta med Fruviks 
samfällighetsförening och Svenska 

Michael Ihrman, ordförande, 
Magnussons väg 9,
Tel. 070-5690948,
ordforande@haghulta.se

Joakim Löfstrand, kassör, 
Berglinds väg 11,
kassor@haghulta.se

Juri Raudsepp, områdesansvarig,
Bruncronas väg 26,
Tel. 08-57022581
omradesansvarig@haghulta.se

Majvor Eldebrandt, infoansvarig, 
Högtorpsvägen 22,
Tel.  070-2260864
info/medlemsansvarig@haghulta.s
e

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, sekreterare,
Högtorpsvägen 2,
Tel. 08-57140399,
ylva.evers@gmail.se
 

Ny adress till 
Haghulta 
samfällighetsförening:

Haghulta 
samfällighetsförening
Box 1010
134 27 Gustavsberg

e-postadress:
kassor@haghulta.se
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i
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Nu behöver vi medlemmarnas hjälp med utformningen
av anslagstavlan. Har du idéer och förslag, ta då 
chansen att vara med och påverka.
 

Ny hemsida

Inom kort kommer Haghulta samfällighetsförening att 
få en ny och uppdaterad hemsida. Adressen förblir 
dock densamma, www.haghulta.se

Bastugrupp

En bastuförening har nu bildats i Haghulta, och 
föreningen har även köpt en bastu. Länken till deras 
Facebooksida ”Bastun i Haghulta” är 
https:/www.facebook.com/groups/1775795622693020/

Inför vårens årsmöte

Den 31 december är sista dagen för inlämnande av 
motioner till årsmötet 2017.
Passa på att lämna förslag på sådant som du tycker är 
viktigt att ta upp och lämna in en motion till årsmötet.
En motion, som är ett förslag från en medlem, bör 
innehålla följande:

- en tydlig rubrik och bra argument
- att-satser som är möjliga att behandla
- datum och namn (namnteckning med 

namnförtydligande) 
-
EXEMPEL på en motion

Motion till Haghulta samfällighetsförening

Rubrik med kort sammanfattning av förslaget

En mer utförlig redogörelse för förslaget.

Mot denna bakgrund föreslår jag

- att.............
- att.............

kyrkan i Sjöliden och därmed få ned 
kostnaderna för underhåll och el.

Stranden
Styrelsen vill också påminna om att den 
som fortfarande har något kvar på 
stranden, exempelvis vindsurfingbrädor, 
måste se till att det förses med tydlig 
märkning eller forslas bort. Vid årsskiftet 
kommer det som fortfarande ligger kvar 
omärkt att fraktas bort.

Grannsamverkan

Inför den stundande julhelgen, 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 uppmärksam på om 
okända personer eller fordon rör sig i 
området.
Enkla och bra tips på hur man kan 
samverka mot brott i vardagen hittar ni på
www.samverkanmotbrott.se 

Avslutningsvis

... vill vi i styrelsen för Haghulta 
samfällighetsförening tillönska alla 
boende i området en riktigt GOD JUL 
och ett GOTT NYTT ÅR.

http://www.samverkanmotbrott.se/
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