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Besiktning av lekparker genomförd 
Under 2018 har styrelsen anlitat en behörig 

besiktningsman för säkerhetbesiktning av 

samfällighetens fyra lekplatser. Arbetet har 

resulterat i en drift- och underhållsplan och 

besiktningsprotokoll för respektive lekplats. 

Besiktningen resulterade i ett antal fel, mer 

eller mindre allvarliga. De fel som bedömdes 

som mest allvarliga har nu åtgärdas av 

styrelsen. 

 

Det är relativt omfattande arbete att åtgärda 

alla de fel som noterats på de fyra 

lekplatserna. Det är också ett omfattande 

arbete att kontrollera och underhålla alla fyra 

lekplatser löpande enligt framtagen drift- och 

underhållsplan. Styrelsen kommer därför lägga 

en proposition till årsmötet med förslag att 

begränsa antalet lekparker till två stycken.  

 

 

 

 

 

 

HAGHULTABLADET 
Kallelse till årsmöte 2019  
När: Söndagen den 17 mars, klockan 15.00  

Var: Vik/Grantomtas skolmatsal 

 
Välkommen till samfällighetens årsmöte! 

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ där 

du har möjlighet att diskutera och vara med att ta 

beslut in rad frågor som rör samfälligheten. 

Dagordningen för mötet finns på baksidan av detta 

blad. Övriga mötesdokument kommer att finnas 

tillgängliga på vår hemsida senast den 4 mars.  

 

Riktlinjer för trädfällning 
Med anledning av stormen Alfrida har styrelsen 

beslutat att snarast anlita professionell hjälp att 

gå genom hela området för att, så långt det är 

möjligt, avgöra om träd kan utgöra fara för 

person eller egendom.  

Vidare ska en skötselplan upprättas som 

beskriver hur området ska skötas.  

 

 

Gå med i vår Facebookgrupp  
Som vanligt vill vi påminna om att vi har en 

Facebookgrupp. Där har alla som är med i 

gruppen möjlighet att nå ut med 

efterlysningar/information/frågor/etc till alla 

andra i gruppen. För att bli medlem i gruppen 

måste du ha ett Facebook-konto. Gå sen med i 

gruppen som heter "Haghulta 

samfällighetsförening".  

 

 
 
 

http://www.haghulta.se/
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Dagordning - Årsmöte 2019  
 

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:  
I. Nedtagning Gullregnsträd bakom Bruncronas väg 5+7, Åsa Nordin Ek/Nils Ivar Ek 

II. Fällning av träd baksidan av Bruncronas väg 16-18, Susanne Brodin & Hans Norrgårds 

III. Fällning av blodek på ängen, Lise Alkerstedt & Stefan Mattsson 

IV. Bastuflotte, Bastuföreningen gm. Anders Lindahl 

11. Förslag från styrelse   

a) Proposition från styrelsen 

b) Förslag på budget för 2019  

12. Fastställande av debiteringslängd 2019  

13. Fastställande av årsavgift 2019  

14. Frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna  

15. Val av styrelseledamöter  

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

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

16. Val av tre revisorer, varav en huvudrevisor  

17. Val av valberedning –  minst 2 stycken  

18. Övriga frågor  

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

20. Årsmötets avslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontaktinformation  

Linda Herbst, ordförande 

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

Berglinds väg 4 
Tel. 070-3943374 

kassor@haghulta.se 

 
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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