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HAGHULTABLADET
Välkomna till höstens städdag
Lördagen den 5 oktober, kl 10.00
Hösten närmar sig och det är dags att hjälpas åt att hålla vår samfällighet i gott skick. På
agendan står bland annat att ta bort sly och att åtgärda brister på lekplatserna.

Styrelsen efterlyser verktyg för att kapa en metallbult (en dremel eller liknande) samt verktyg
för försänkning av densamma för att åtgärda en anmärkning på lekplatsen. Det råder ingen
brist på uppgifter så förhoppningen är att det blir minst lika bra uppslutning som de senaste
städdagarna. Om du har förslag på uppgifter till städdagen kontakta kontaktperson för
respektive område eller områdesansvarig, se kontaktuppgifter på sidan 2.
Vi samlas på ängen mitt emot förskolan för att gå igenom & fördela arbetsuppgifter. I slutet
av städdagen samlas vi på stora ängen bakom Fruviks gårds väg för gemensam fika &
korvgrillning.
Obs! Som vanligt ska containers främst användas för avfall ifrån gemensamma områden.
Lägg därför INTE något avfall från din trädgård där innan städdagen. Det är även viktigt att vi
hjälps åt att packa ihop avfallet så att vi fyller dem väl och så att det inte sticker upp över
kanten när de ska hämtas.

EFTERLYSNING
Styrelsen har länge efterlyst en områdesansvarig för område 4 utan resultat och vi
behöver nu även en för område 3, samt
en lekplatsansvarig. Rollerna kräver inte
några stora arbetsinsatser, så tveka inte
att höra av dig om du känner att du kan
tänka dig att bidra till föreningen.

Område 3 & 4
Vi behöver kontaktpersoner till område 3 & 4
(se karta sid. 2). Som kontaktperson är du
ansvarig för att ta emot förbättringsförslag för
ditt område och framföra dessa vid 2-3 möten
per år, då områdesansvarig tillsammans med
de övriga kontaktpersonerna träffas. Kontakta
styrelsen om du är intresserad.
Lekplatsansvarig
Vi behöver en lekplatsansvarig som kan
planera och se till att nödvändigt underhåll
och besiktningar av lekplatserna sker.
Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Påminnelse
Vi saknar ett antal inbetalningar av årsavgiften
och vill här påminna er som inte har betalt den
att göra det snarast.

Grannsamverkan
Nu har en av våra medlemmar startat upp
grannsamverkan i vår samfällighet. För mer
information, gå med i Facebookgruppen
Grannsamverkan Haghulta samfällighet.

Se hemsidan för mer info: www.haghulta.se
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Kontaktinformation
Linda Herbst, ordförande
Bruncronas väg 14
Tel. 073-660 55 12
linda.hherbst@gmail.com
Nadja Lindqvist, kassör
Berglinds väg 4
Tel. 070-394 33 74

kassor@haghulta.se
Mattias Fahlander, sekreterare
Högtorpsvägen 3
Tel. 0708-78 21 80
mattias@beinfahlander.se

Stefan Mattsson områdesansvarig
Fruviks gårds väg 13
Tel. 073-856 78 07
stefan.w.mattsson@home.se

Ann-Sofie Börjesson, suppleant
Bruncronas väg 34
Tel. 070-940 57 25
asb@assistit.se

Rickard Sjölander, webbansvarig
Berglinds väg 17
Tel. 070-839 59 01
rickard.sjolander@gmail.com

Anki Jenefors, ansv.
Haghultabladet
Bruncronas väg 32
Tel. 070-688 01 72
anki_jenefors@hotmail.com

Haghulta samfällighetsförening, Box 1010, 134 27 Gustavsberg

Samfällighetens olika områden och respektive kontaktperson:





Område 1 – Ängen + stranden: Anders Lindahl, 0733-66 57 71
Område 2 – Högtorpsvägen & Sundstedts väg: Mats Egebrandt, 0705-65 65 44
Område 3 – Vakant
Område 4 – Vakant

Se hemsidan för mer info: www.haghulta.se

