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HAGHULTABLADET 
Vårstädning 2020 
När: 9-10 maj , klockan 10.00  
Var: Vi samlas på ängen mitt emot förskolan 

Välkommen till vårens städdag! 
Samfälligheten äger mark och anläggningar som 
behöver skötas om, för att hålla ner 
förvaltningskostnaderna och därmed i 
förlängningen årsavgiften så arrangeras två 
städdagar per år. Dessa planeras till vår respektive 
höst.  

Trots de i år speciella omständigheterna som 
Covid-19 medför i år är det viktigt att vi hjälps åt att 
förvalta våra gemensamma ägor.  

Vårstädning 
Trots Covid-19 är vårens städdagar 
fortfarande planerade till 9-10 maj, detta då 
aktiviteterna bör gå att genomföra medans 
de direktiv som gäller nära kontakt med 
andra människor efterföljs. För de som inte 
kan eller vill närvara den 9-10 maj finns 
uppgifter som kan utföras före städdagarna. 

Förutom de ordinarie uppgifter som utförs på 
städdagen som att sjösätta flotten rensa sly 
etc, så finns en hel del arbeta att utföra på 
lekplatserna. Det är framförallt de uppgifter 
kopplade till lekplatserna som med fördel kan 
utförs innan städdagarna. På baksidan listas 
de arbetsuppgifter som vi hoppas kan utföras 
av oss under städdagarna. 

Kontakta gärna styrelsen vid  frågor eller 
funderingar. 

Korvgrillning och containrar 
Vi har tidigare annonserat om korvgrillning 
och fika. De rådande omständigheterna har 
fått oss att tänka om. Grillen kommer att 
tändas mitt på dagen på lördagen, men 
föreningen kommer inte att tillhandahålla 
förtäring utan de som vill får själva ta med 
detta. 

De containers som kommer att placeras ut 
skall främst användas för avfall från 
gemensamma områden. Lägg därför INTE 
något avfall från din trädgård i containrarna 
före städdagarnas slut. 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 

http://www.haghulta.se/
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Områdesansvariga 

 Område 1 – Ängen & stranden:
Anders Lindahl, Fruviks gårds väg 5,
0733-665771

 Område 2 – Högtorpsvägen &
Sundstedts väg 12-22:
Mats Egebrandt, Högtorpsvägen 18,
0705-656544

 Område 3 – Magnussons väg mm:
Gunnar Etzell, Magnussonsväg 8,
070-581 32 58

 Område 4 – Berglinds väg mm:
Gabriella Ral, Berglinds väg 41,
070-464 96 46

Kontaktinformation 

Linda Herbst, ordförande 

Bruncronas väg 14 
Tel. 073-660 55 12 
linda.hherbst@gmail.com 

Maria Skog, kassör 

Bruncronas väg 17 
Tel. 070-493 62 12 

kassor@haghulta.se

Mattias Fahlander, sekreterare 

Högtorpsvägen 3 
Tel. 0708-78 21 80 
mattias@beinfahlander.se 

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

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

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

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

Haghulta samfällighetsförening, Box 1010, 134 27 Gustavsberg 

Uppgifter att utföra före 9-10 maj

Lekplatsen mellan Berglinds väg och Fruviksvägen 

·  Gungan monteras ner
·  Vippgungan slipas och oljas samt byte av

dämpningsdäck
·  Klätterhuset med rutschkana tas bort helt

(kommer att ersättas med något nytt på sikt)
·  Staketet runt gungan tas bort.

Lekplatsen på Högtorpsvägen (stängs successivt) 

·  Ta bort rutschbanan och träkonstruktionen
runt. Rutschbanan försöker vi sälja på blocket.

·  Ta bort rötter och annat hårt runt vippgungorna.
·  Ta bort sandlådan.

Lekplatsen på Bruncronas väg (stängs successivt) 

· Ta bort staketet runt tidigare gungställning.

Bråte från lekplatserna placeras på lämplig plats i 
närheten av respektive lekplats för att sedan forslas 
bort på städdagarna. 
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