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HAGHULTABLADET 
Städdag 
Lördagen den 6 maj, kl. 10.00 
Nu är det dags för vårens städdag och som 
vanligt samlas vi på ängen mittemot 
förskolan. Det kommer att finnas fem 
containrar utplacerade inom området och 
tillsammans hjälps vi åt att rensa bort skräp 
och sly och se till att göra de gemensamma 
ytorna fina. Samfälligheten är indelad i olika 
områden så de boende ansvarar för de 
grönområden som ligger i anslutning till 
respektive gata. Varje område har en 
kontaktperson och namn och kontakt-
uppgifter till dessa finns på hemsidan.   

Klockan 13 avslutar vi städdagen med 
korvgrillning på stora ängen bakom  
Fruviks gårds väg. 
. 

 
 

Insamling av e-postadresser  

Vid stämman bifölls motionen att samla in 
medlemmarnas e-postadresser för att 
underlätta kommunikation. Vi har därför lagt 
upp en e-postadress, som enkom ska 
användas för insamling och uppdatering av e-
postadresser. Skicka ett mejl per fastighet 
med:  

• Namn 
• Adress  

• E-postadress  
 

till följande adress: eposthaghulta@gmail.com 

 

Bullerplank utmed 
Skärgårdsvägen 

Styrelsen vill gärna komma i kontakt 
med medlemmar som vill vara med att skapa 
en Bullerplanksgrupp i syfte att på 
sikt komma fram med förslag på hur vi ska ta 
hand om vårt bullerplank på bästa sätt. 
Anmäl dig till styrelsen om du är intresserad 
av att vara med. 

 

 

Roddbåtar & stege att låna 

Vi har två roddbåtar som alla i 
samfälligheten kan använda. Dessa kan 
bokas i kalendern som finns i boden på stora 
ängen (där även årorna finns). Mejla Johan 
Zander som är båtansvarig för att få tillgång 
till koden till bodens kodlås: 
mailaazander@gmail.com 

Koden kan även användas för att få tillgång 
till samfällighetens stege som finns vid 
boden.  
 

 

 

Renovering av kajen 

I början av året genomfördes omfattande 
kajrenovering med lyckat resultat. Nu 
behöver vi en arbetsgrupp som vill slutföra 
detta arbete med att fixa till ytskiktet. Sand 
och cement för att fylla i de sprickor som 
finns i den befintliga kajen. Representant 
från styrelsen tar täten, men vi behöver 
handkraft någon eller några kvällar under 
våren för att fixa detta. Ta kontakt med 
styrelsen om intresse finns att hjälpa oss.  
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Kontaktinformation  

Michael Ihrman, ordförande 
Magnussons väg 9 
Tel. 070-5690948 
michaelihrman@hotmail.com 
 
Joakim Löfstrand, kassör  
Berglinds väg 11 
Tel. 073-7080281 
jocke@elljus.se 
 
Anki Jenefors, infoansvarig 
Bruncronas väg 32 
Tel. 070-688 01 72 
anki_jenefors@hotmail.com 
 
Juri Raudsepp, områdesansvarig 
Bruncronas väg 26 
Tel. 08-57022581 
j.r@jurir.se 
 

 
Carl-Erik Roos, ledamot 
Bruncronas väg 9 
Tel. 0708-570226 
carl-erik.roos@telia.com 
 
Mattias Fahlander, suppleant 
Högtorpsvägen 3 
Tel. 0708-782180 
mattias@beinfahlander.se 
 
 
Ylva Evers, sekreterare 
Högtorpsvägen 2 
Tel. 08-57140399 
ylva.evers@gmail.se 
 
 
Haghulta samfällighetsförening 
Box 1010 
134 27 Gustavsberg  
 


