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Se hemsidan för mer info: www.haghulta.se 

 
 

 

  

 

Kort om årsmötet  
Lördagen den 17 mars hade samfälligheten 

årsmöte med ett 20-tal medlemmar från 16 

fastigheter. Årsmötet beslutade bland annat att det 

ska uppföras en permanent grillplats bredvid 

lekplatsen på ängen. Det kommer bli en 

cementring med galler samt två enkla bänkar. Vill 

du läsa mer om vad som diskuterades och 

beslutades på årsmötet finns protokollet att läsa på 

samfällighetens hemsida. 

 

SÖKES: Kontaktperson för område 2  
Område 2: Högtorpsvägen saknar kontaktperson. 

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. 

 

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 

 
 
 
 

 

Bastuföreningen informerar 
Bastuprojektet fortlöper enligt planerna. 

Bygglovet är inlämnat och vi väntar på besked. 

Byggplats är planerad till grässlänten snett bakom 

picknick-bordet, (det som är byggt av stockar). Vi 

tror och hoppas att bygget kommer påbörjas 

under våren/försommaren.  

Mer info på facebook: ”Bastun i Haghulta” 

 

 

 

Samfällighetens Facebookgrupp  
Gruppen som idag har 66 medlemmar kan till 

exempel användas till att informera varandra om 

saker som händer i området, borttappade/ 

upphittade saker, saker man vill köpa/sälja/ 

skänka/byta etc. 

För att bli medlem i gruppen måste du ha ett 

Facebook-konto. Gå sen med i gruppen som heter 

"Haghulta samfällighetsförening".  

Nu är det dags för vårens städdag och som 

vanligt samlas vi på ängen mittemot 

förskolan för att gå igenom vad som ska göras.  

 

Obs! De containers som kommer att finnas på plats 

ska användas för avfall från gemensamma områden. 

Lägg därför INTE något avfall från din trädgård där 

innan städdagen. Det är även viktigt att packa ihop 

avfallet så att det inte sticker upp över containerns 

kant när den ska hämtas. 

 

Klockan 13 avslutar vi städdagen med fika & 

korvgrillning på stora ängen bakom Fruviks gårds 

väg. 

HAGHULTABLADET 

Välkommen till vårens städdag 
Lördagen den 19 maj, kl. 10.00 
 

http://www.haghulta.se/
mailto:eposthaghulta@gmail.com
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Samfällighetens olika områden 

 

 
Kontaktinformation  

Linda Herbst, ordförande 

Bruncronas väg 14 
Tel. 073-6605512 
linda.hherbst@gmail.com 
 
Nadja Lindqvist, kassör  

Berglinds väg 4 
Tel. 070-3943374 
busmammans@gmail.com 
 
Mattias Fahlander, sekreterare 

Högtorpsvägen 3 
Tel. 0708-782180 
mattias@beinfahlander.se 
 
 
 

 
 
Ann-Sofie Börjesson, suppleant 

Bruncronas väg 34 
Tel. 070-9405725 
asb@assistit.se 
 
Thomas Pettersson, suppleant 

Bruncronas väg 20 
Tel. 070-3179315 
thomas@skepparn.se 

Haghulta samfällighetsförening, Box 1010, 134 27 Gustavsberg  

 
 

 

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 
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