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Nya styrelseledamöter, revisorer 

valberedning sökes 
Som medlemmar behöver vi dela på arbetet som en 

samfällighetsförening innebär. Om du är intresserad 

att bidra till samfälligheten genom att ta någon av de 

utlysta rollerna (se dagordningen) kontakta 

valberedningen: 

 Linda Herbst, linda.hherbst@gmail.com,  
073-660 55 12 

 Anna Rapp, kakelugnsmakarna@gmail.com,  
070-958 18 86 

 
Områdeskontakter sökes fortfarande 
Vi behöver nya kontaktpersoner för område  

1 och 2 (se karta på hemsida).  

Som kontaktperson ansvar du för att ta emot åsikter 

om ditt område från dina "grannar" och framföra 

dessa vid 2-3 möten per år, när markområdes-

ansvarig tillsammans med de övriga kontakt-

personerna träffas. Kontakta styrelsen om du är 

intresserad. 

 

Granar  
Granarna mellan Magnussons och Bruncronas väg 

som beslutats tas ner har nu fällts och stammarna 

har tagits om hand. Ris och grenar tas om hand vid 

nästa städdag. 

 

Fortsatt insamling av e-postadresser  
Vi har hittills fått in e-postadresser från drygt 60 

fastigheter. Ni som inte skickat oss en e-postadress 

skickar ett mejl till: eposthaghulta@gmail.com med 

följande uppgifter:  

Namn, Adress, E-postadress (en per fastighet 

 

Samfällighetens Facebookgrupp  
På prov har styrelsen startat en Facebook-grupp för 

samfälligheten. En fördel med gruppen är att den 

enkelt gör det möjligt för alla att nå alla i gruppen. 

För att bli medlem i gruppen måste du ha ett 

Facebook-konto. Gå sen med i gruppen som heter 

"Haghulta samfällighetsförening".  

Kallelse till årsmöte 2018 
 
När: 17 mars, kl 10.00 

Var: Skolrestaurangen,  

Viks skola/Grantomta Montessori 
 
Välkommen till årsmöte!  
Dagordning för mötet presenteras på baksidan av detta 

blad. Övriga mötesdokument kommer att finnas 

tillgängliga vid årsmötet från kl 9.30 samt via vår hemsida 

www.haghulta.se. 

 

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Vi 

kommer att diskutera och ta beslut om viktiga frågor  

(se dagordning), så det är viktigt att du kommer! 
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Dagordning - Årsmöte 2018 
 

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av dagordning, anmälan av ev. övriga frågor 

3. Val av mötesfunktionärer 

a) mötesordförande 

b) mötessekreterare 

c) två justeringsmän, tillika rösträknare 

4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande 

5. Fastställande av röstlängd 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse (inkl. bokslut) 

7. Revisorernas berättelse 

8. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

9. Motioner från medlemmar: 

a)  Fällning av björk vid Berglinds väg 41, Camilla Lustig 

b)  Fällning av asp vid lekparken Bruncronas väg, Martin Solvinger och Linda Herbst 

10. Fortsatt arbete med kajen 

11. Förslag från styrelse   

a) Gemensam grillplats på ängen 

b) Budget för 2018 

12. Fastställande av debiteringslängd 2018 

13. Fastställande av årsavgift 2018 

14. Frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna 

15. Val av styrelseledamöter 

a) Val av tre ordinarie ledamöter på en tid av två år  

b) Val av två suppleanter på en tid av ett år 

c) Val av ordförande. Utses bland ledamöterna. 

16. Val av tre revisorer, varav en huvudrevisor 

17. Val av valberedning – 2 stycken 

18. Övriga frågor 

19. Meddelande av tid och plats där årsmötesprotokollet ska hållas tillgängligt 

20. Årsmötets avslutande 

 

 
 
 
 

 
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 
 
 

 
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 
 

 

 

Anki Jenefors, infoansvarig 
Bruncronas väg 32 
Tel. 070-688 01 72 
anki_jenefors@hotmail.com 
 
Mattias Fahlander, suppleant 
Högtorpsvägen 3 
Tel. 0708-782180 
mattias@beinfahlander.se 
 
 

Haghulta samfällighetsförening, Box 1010, 134 27 Gustavsberg  
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