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Se hemsidan för mer info: www.haghulta.se 

 
 

  

 

Vill DU vara med och bidra till vår 

samfällighet? 

Till nästa år kommer vi att behöva förstärka 

Haghulta samfällighets styrelse, både med 

ordinarie ledamöter och suppleanter. Skulle 

du vara intresserad att delta, nu eller i kanske 

någon gång i framtiden? 

 

Hör gärna av dig till oss i valberedningen 

med funderingar eller frågor, antingen på FB 

Messenger eller telefon till: 

 

• Martin Solvinger (0733-423 648) eller  

• Gunnar Etzell (0705-813 258). 

 

 

Vägar och belysning 

Vi påminner om att våra vägar och dess 

underhåll (snöröjning, belysning etc) sköts 

av Vik-Fruviks vägförening. Vid problem se 

deras hemsida www.vik-fruvik.se för 

felanmälan etc. 

 

 

HAGHULTABLADET

 Inför årsmötet 2021 

I mars är det dags för samfällighetens årsmöte och motioner ska denna gång vara styrelsen 

till handa senast söndagen den 17 januari. För att det ska bli enklare att komma till beslut 

på årsmötet önskar styrelsen även detta år att motionerna utformas enligt exempel på 

sidan 2. Vi återkommer med agenda inför mötet. 

Motioner sickas till: eposthaghulta@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gå med i samfällighetens 

Facebookgrupp  

Samfälligheten har en Facebookgrupp. Där 

har alla som är med 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".  

 

 

God Jul & 

Gott Nytt År 

 önskar 

Styrelsen 

http://www.haghulta.se/
http://www.vik-fruvik.se/
mailto:eposthaghulta@gmail.com
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Se hemsidan för mer info: www.haghulta.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på motion. Text inom klamrar <> är förklaringar som du byter ut mot din text.  

Motion till årsmötet för Haghulta Samfällighetsförening  

 

<Rubrik – Motionens ämne> 

Bakgrund: <Beskriv kortfattat bakgrunden till motionen> 

 

Vi/Jag föreslår därför årsmötet att: 

• <Beskriv kortfattat ditt förslag > 

• <Beskriv kortfattat ditt förslag > 

• … 

 

 

<Datum> 

<Namn Namn> 

<Väg och husnummer>   

 

Kontaktinformation  

Linda Herbst, ordförande 
Bruncronas väg 14 
Tel. 073-660 55 12 
linda.hherbst@gmail.com 
 
Maria Skog, kassör  
Bruncronas väg 17 
070-493 62 12 
kassor@haghulta.se 
 
 
 
 

 
 
Ann-Sofie Börjesson, suppleant 
Bruncronas väg 34 
Tel. 070-940 57 25 
asb@assistit.se 
 
Anki Jenefors, suppleant 
Bruncronas väg 32 
Tel. 070-688 01 72 
anki_jenefors@hotmail.com 
 
 
 
 

Mattias Fahlander, sekreterare 
Högtorpsvägen 3 
Tel. 0708-78 21 80 
mattias@beinfahlander.se 
 
Rickard Sjölander, informationsansvarig 
Berglinds väg 17 
Tel. 070-839 59 01 
rickard.sjolander@gmail.com 

Haghulta samfällighetsförening, Box 1010, 134 27 Gustavsberg  
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