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Haghulta samfällighetsförenings styrelses redovisning för verksamhetsåret 2020

Gemensamma anläggningar

Haghulta samfällighet förvaltar följande anläggningar:
GA:2 Ängen, kajen, bryggan stranden, lekplatser och grönområden.
GA:3 Bullerplank mellan Skärgårdsvägen och Berglinds väg
GA:4 TV-anläggning

Medlemmar

Föreningen omfattar 128 fastigheter

Stämma

Ordinarie årsstämma hölls 2020-03-15 med närvaro av 14 röstberättigade medlemmar.
Stämman genomfördes utomhus under ganska kyliga förhållanden på grund av de
restriktioner som funnits under stora delar av 2020.

Styrelsen efter val vid årsstämman

Linda Herbst, ordförande (omval)
Maria Skog, kassör
Mattias Fahlander, sekreterare
Stefan Mattson, grönområdesansvarig
Rickard Sjölander, hemsidesansvarig
Ann-Sofie Börjesson, suppleant
Anki Jenefors, suppleant, redaktör Haghultabladet

Sedan december 2020 då Stefan Mattson flyttade från Haghulta har posten som
grönområdesansvarig varit vakant.

Styrelsens arbete

Under 2020 har styrelsen haft åtta protokollförda möten, där de flesta genomförts digitalt.

Styrelsen har under året arbetat med sedvanliga uppgifter som att förbereda och genomföra
årsstämma samt två arbetsdagar med syfte att hålla vårt område i gott skick. Styrelsen har
också arbetat med olika frågeställningar avseende tomtgränser och har under året även bytt till
ett modernare bokföringsprogram.

Linda Herbst har deltagit i 2 dialogmöten gällande väg 222 från Ålstäket till Hemmesta
vägskäl.



En större fråga som styrelsen och då framförallt Ann-Sofie Börjesson arbetat med under året
är behovet av upprustning av stenläggning under bryggan.

För detta har Ann-Sofie arbetat med att ta in offerter och tillsammans med Lennart Nilsson
och Nils-Ivar Ek utvärdera dessa. Nils-Ivar och Lennart ingår i kaj-gruppen, som tidigare
jobbat med upprustning av kajen. De olika förslagen och offerterna har också diskuterats på
många av styrelsens möten.

Slutresultatet blev dock att man inte anser att det finns något akut behov av renovering eller
upprustning utan att det skjuts på framtiden då man får se över hela brygganläggningen.
Under årets städdagar planeras enklare underhåll med att fylla större hål och sprickor i kajen.

Lekplatserna

På städdagarna gjordes stora insatser på våra lekplatser, då bland annat den utrustning som
bedömts som farlig eller i dåligt skick monterades bort. Gungorna på ängen och på Berglinds
väg togs bort och ett lekhus flyttades från Bruncronas väg ner till ängen.

Under året så monterade Haags nya redskap på lekplatsen på Berglinds väg. Tyvärr får man
konstatera att det kunde gjorts snyggare då redskapen placerats ut väldigt långt ifrån varandra
och att lekplatsen inte ser så inbjudande ut.

Förhoppningen är dock att vi under året kan snygga upp lekplatsen, med t ex ny sandlåda och
ett lite hus.

Nästa steg är montering av gungor på ängen vilket vi hoppas kan genomföras under 2021.

Vid årsmötet 2020 inkom en motion om att ta fram ett förslag på installation av konstgräs på
den befintliga grusplanen. Där har Daniel Hamilton fått in ett förslag och en offert som
kommer diskuteras och beslutas om på årets stämma.

Grönområden

Två arbetsdagar har genomförts med god uppslutning och mycket fokus har legat på
lekplatserna.

Stranden och bryggan

Pandemin, ”hemester” och ett varmt sommarväder bidrog till att stranden, bryggan och
bastuflotten utnyttjats mycket under sommaren. Det är naturligtvis positivt, men vi ser att vi
fått ett problem med många parkerade bilar i Thors backe ner mot stranden.

Informationsfrågor

Under året har 4 Haghultablad delats ut. Hemsidan har uppdaterats löpande med ny
information.



Ekonomi

Vid årsmötet beslutades att inte ändra avgiften. Avgiften är för fastigheter som ingår i GA:4 är
2100kr och som inte ingår i GA:4 är avgiften 1700kr.

Ekonomin redovisas i resultat- och balansrapport för 2020.

Slutord

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar som deltagit på arbetsdagarna och på
annat sätt engagerat sig i området.
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