
Motion 1 

 

Motion till årsmötet för Haghulta Samfällighetsförening 2019 

 

Nedtagning Gullregnsträd bakom Bruncronas väg 5+ 7 

 

Bakgrund 

De första (troligen) ägarna till Bruncronas väg 7 planterade ett Gullregnsträd strax ovanför 

tomtgränsen så att det hamnade på samfällighetens mark. Trädet har varit vackert i många år 

men har de senaste åren vuxit sig rejält på höjden. När Gullregn blir höga är de inte längre så 

vackra utan man ser mest en mängd nakna stammar. Dessutom stjäl trädet numera mycket ljus 

från vår tomt. Det bör ersättas av något annat t ex en fläderbuske. Ägaren till Bruncronas väg 

5, är också angelägen att trädet tas ner och vill framföra att Gullregn är väldigt giftiga och bör 

inte finnas där barn leker. 

 

Vi föreslår därför årsmötet att tillåtelse ges till att ta ner Gullregnsträdet som står på 

samfällighetens mark direkt bakom tomtgränsen till främst Bruncronas väg 7.  

 

2018-12-30 

Åsa Nordin Ek/Nils Ivar Ek 

Bruncronas väg 7 

  



Motion 2 

 

 

Motion till årsmöte för Haghulta Samfällighetsförening 2019  
 
Fällning av träd  
 
Vi har sedan tidigare känt oro för att tallar på baksidan av Bruncronas väg 16-18 
skall blåsa omkull och orsaka personskada eller skada på våra fastigheter. 
Under stormen Alfrida blåste en av tallarna ned, men som tur var utan att 
orsaka någon direkt skada. Det är dock fortfarande 2 st tallar som kan orsaka 
betydande skador ifall se blåser ned, då dessa står precis intill fastigheterna.  
 
Vi förslår därför årsmötet att:  
-Ombesörja nedtagning av de två tallar som står i direkt anslutning till bakre 
tomtgräns mot Haghulta 13:81, 13:82.  
 
Värmdö 2019-01-15  
 
Susanne Brodin    Hans Norrgårds  
Bruncronas väg 16    Bruncronas väg 18  
Haghulta 13:81    Haghulta 13:82 

  



Motion 3 

 

Motion till årsmötet för Haghulta Samfällighetsförening 2019 

 

Fällning av blodek 

 

Bakgrund:  

Den senaste stormen Alfrida förorsakade nedfallna och kluvna träd i området runt ängen vid 

Fruviks Gårds Väg och Bruncronas väg, säkerligen även på andra plaster inom 

samfällighetens område.  

Några meter från vår tomt står en gammal blodek. Vi anar att den inte är fullt frisk då den i 

somras hade flera bara grenar högt upp i trädkronan. Vi befarar att blodeken utgör fara och 

kan medföra stor skada på de närliggande husen och även vara rent utav livsfarlig om 

personer befinner sig hemma om ett sådant stort träd faller ner på taken. Med andra ord sover 

vi inte gott om natten längre. 

 

Vi föreslår därför årsmötet att: 

 Fälla blodek som står mindre än 3-30 meter från berörda hus av säkerhetsskäl och 

förebyggande syfte.  

 Vi anser att detta inte är en allmän fråga för omröstning inom samfällighetens hushåll utan 

en säkerhetsfråga för oss som bor inom blodekens räckhåll. 

 Se över övriga enskilda träd på och runtom ängen, skogsslänten ner mot vattnet där lekande 

barn och vuxna rör sig. 

 Vi anser att samfälligheten som markägare  bör visa skälig hänsyn till sin omgivning och vi 

som är direkt berörda. 

 

15 januari 2019 

Lise Alkerstedt 

Stefan Mattsson 

Fruviks Gårds Väg 13 

  



Motion 4 

 

Motion ”Bastuflotte” 
 
 
Föreningen Bastun i Haghulta har efter bygglovsavslaget förra året gått vidare med en alternativ 
lösning som innebär att bastun istället placeras på en för ändamålet lagom stor flotte. Förslaget är i allt 
väsentligt (bastubyggnaden, medlemsskap, finansiering, ansvar/försäkringar osv) identiskt med det 
projektförslag som godkändes av förra stämman och som bifogas som bilaga i denna motion (finns 
även på bastuföreningens facebooksida ”bastun i haghulta”), men med den skillnaden att bastun alltså 
kommer att placeras på vattnet istället. Bastubyggnaden är sedan tidigare införskaffad och ligger 
nedmonterad i en källare och även flotten är införskaffad och ligger tillfälligt förankrad vid en av 
samfällighetens båtplatser. 
 
Vi föreslår stämman: 

 att bastugruppen får lov att gå vidare med bastuflotteprojektet. 

 att bastugruppen får lov att tills vidare förtöja flotten vid båtplatserna (dock utan belastande 
förankring i själva bryggan för att undvika slitage på den). 

 att bastugruppen alternativt får förtöja flotten på annan lämplig plats tex längre bort på kajen 
på andra sidan gamla ångbåtsbryggan där gångvägen svänger upp i backen mot Bruncronas 
väg, på bojstenar längre ut i viken eller till höger om vändplatspiren längst ner i Thors backe 

 
 
Bastugruppen gm. Anders Lindahl 
ankan.lindahl@gmail.com 
0733665771 
Facebook: ”Bastun i Haghulta” 


