HAGHULTABLADET
Information om Haghulta Samfällighetsförening februari 2017

Kallelse till
föreningsstämma 2017
Välkommen till Samfällighetsföreningens föreningsstämma lördagen den 18 mars
kl 10.00 i skolrestaurangen för Viks skola/Grantomta Montessori.
Mötesdokumenten kommer att finnas tillgängliga vid stämman från kl 9.30 samt på
vår hemsida www.haghulta.se
Föreningsstämman är samfällighetsföreningens högst beslutande organ. Vi kommer
att diskutera och ta beslut om viktiga frågor (se nedan), varför det är viktigt att så
många som möjligt kan delta.
Punkter som föreningsstämman kommer att informera om, diskutera och i vissa fall ta
beslut om:
● Information om ComHem och Bredbandsföreningen
● Information om renoveringen av kajen, ett arbete som genomfördes i början av
2017
● Presentation av förslag till gemensam anslagstavla/välkomstskylt för Haghulta,
Fruvik och Sjöliden
Motioner som kommit in från samfällighetens medlemmar, förvaltningsberättelsen
och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.
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Vårens städdag
Den 6 maj kl 10.00 samlas vi till årets första städdag. Som vanligt träffas vi på ängen
mitt emot förskolan i Haghulta. Styrelsens förhoppning är att så många som möjligt
kan delta, eftersom det finns mycket att göra. Arbetet med att renovera kajen har gått
bra, men en del kompletteringsarbeten återstår. Bland annat ska sprickorna uppe
på kajen fyllas med sand och vatten, något som kan vara lämpligt att göra i samband
med vårens städdag. Dessutom fortsätter arbetet med att ställa i ordning lekplatserna
i området. Det är också viktigt att vi alla hjälps åt att hålla efter sly och ogräs, så att
vårt område förblir prydligt och trivsamt.
Efter arbetet samlas vi ca kl 13.00 till gemensam fika och korvgrillning på stora
ängen bakom Fruviks gårds väg.

Vägföreningen
Har du frågor som rör vägar, gatubelysning eller trafikproblem i området, kan du ta
kontakt med Vägföreningen för Vik-Fruvik och Haghulta via hemsidan
www.vik-fruvik.se eller skicka ett mejl till vagfogde@vik-fruvik.se
Medlemmarna i Haghulta samfällighetsförening uppmanas att även delta i
Vägföreningens årsmöten och i övrigt vara aktiva i båda föreningarna och därmed få
möjlighet att föra fram sina åsikter och genomdriva förslag.

Medlemsenkät
I syfte att underlätta kontakten mellan styrelsen och medlemmarna i Haghulta
samfällighetsförening och ge de boende möjlighet att framföra sina synpunkter på
styrelsens arbete samt komma med förslag till förändringar och förbättringar av
kommunikationen, har styrelsen tagit fram en medlemsenkät, som bifogas
Haghultabladet. Vi hoppas att så många som möjligt vill ta sig tid att fylla i enkäten.
Stort tack på förhand.

Avslutningsvis ...
... vill styrelsen passa på att önska alla medlemmar i föreningen en fin vår och också
hälsa nyinflyttade välkomna till Haghulta och Samfällighetsföreningen.

Varmt välkomna till föreningsstämman den 18 mars
Styrelsen
Bilagor: Dagordning för föreningsstämman, medlemsenkät

