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HAGHULTABLADET 

Höststädning 2020 
När: 3 oktober, klockan 10.00-15:00 
Var: Vi samlas på ängen mitt emot förskolan 

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

  
 

Korvgrillning och containrar 
Grillen kommer att tändas mitt på dagen på 
lördagen, men på grund utav Covid-19 
kommer föreningen 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. Inga plastsäckar eller 
annat avfall som inte räknas som 
trädgårdsavfall får heller kastas i 
containrarna, då debiteringen är baserad på
vilken sorts avfall som containern innehåller. 
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. 

Höststädning 
Höstens städdag går av stapeln 3 oktober 
förväntningen är att även denna gång kunna 
utföra aktiviteterna samtidigt som vi följer de 
rådande direktiven angående Covid-19 och 
social distansering. 

Förutom de ordinarie uppgifter som utförs på 

 städdagen som att ta upp flotten rensa sly
etc. så finns fortfarande en del arbeta att 
utföra på lekplatserna. Som ni kanske har 
märkt har lekplatsen på Berglinds Väg 
utrustats med nya leksaker med låg fallhöjd 
som inte kräver fallskydd. För att öka antalet 
redskap på lekplatsen planeras det att 
placera ut ”balansstubbar” på städdagen.  

Lekplatsen på ängen kommer att byggas ut i 
ett senare skede. 

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, 

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/Haghultabladet 
Berglinds väg 17 
Tel. 070-839 59 01 
rickard.sjolander@gmail.com 

Haghulta samfällighetsförening, Box 1010, 134 27 Gustavsberg 

Uppgifter 

Uppgifterna nedan är preliminära och kan 
komma att ändras och kompletteras till 
städdagen. 

Stranden 
· Ta upp flytbryggan

Lekplatsen Berglindsväg 
· Göra fint vid lekplatsen
· (rensa ogräs, jämna ut marken)
· Klippa gräsytan mellan lekplatsen   

och Fruviksvägen
· Gör en öppning i staketet från · ·  ·  ·  
· Fruviksvägen och installera en grind
· Placera ut balansstubbar

Övrigt 
· Fyll igen sprickor i kajen
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