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Om du har idéer om något som bör åtgärdas i din 

del av samfälligheten kan du kontakta 

områdesansvarig i ditt område.  

 

Dessa är: 

• 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  

   

HAGHULTABLADET 

Kallelse till årsmöte  
När: Söndagen den 18 april, klockan 15.00  

Var: På ängen vid grillen 

 
Välkommen till samfällighetens årsmöte! 

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ där du har 

möjlighet att diskutera och vara med att ta beslut i en rad viktiga 

frågor som rör samfälligheten. 

Dagordningen för mötet finns på baksidan av detta blad. Övriga 

mötesdokument kommer att finnas tillgängliga hos 

samfällighetens sekreterare och på vår hemsida senast den 3 april.  

 

Vårens städdag 
När: Lördagen den 8 maj, kl 10.00-15.00 

 

 
Vi samlas på ängen mitt emot förskolan för att 

gå igenom & fördela arbetsuppgifter. Klockan 

13 samlas vi sen vid grillen på stora ängen för 

gemensam fika & korvgrillning (medtag egen 

förtäring).  

Obs! Containers kommer att finnas på plats och 

ska användas för trädgårdsavfall & då främst 

från 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. 

http://www.haghulta.se/
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Dagordning - Årsmöte 2021  
 

1. Årsmötets öppnande  

2. Fastställande av dagordning, anmälan av ev. övriga frågor  

3. Val av mötesfunktionärer  

a) mötesordförande  

b) mötessekreterare  

c) två justeringsmän, tillika rösträknare  

4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande  

5. Fastställande av röstlängd  

6. Styrelsens förvaltningsberättelse (inkl. bokslut)  

7. Revisorernas berättelse  

8. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  

9. Motioner från medlemmar – inga motioner har inkommit. 

10. Förslag från styrelse   

a) Fortsatt utredning konstgräsplan 

b) Förslag på budget för 2021 

11. Fastställande av debiteringslängd 2021 

12. Fastställande av årsavgift 2021 

13. Frågan om ersättning till styrelsen och revisorerna  

14. Val av styrelseledamöter  

a) Val av tre ordinarie ledamöter på en tid av två år  

b) Val av två suppleanter på en tid av ett år   

c) Val av styrelseordförande 

15. Val av tre revisorer, varav en huvudrevisor  

16. Val av valberedning –  minst 2 stycken  

17. Övriga frågor  

18. Meddelande av tid och plats där årsmötesprotokollet ska hållas tillgängligt  

19. Årsmötets avslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
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, suppleant 
Bruncronas väg 32 
Tel. 070-688 01 72 
anki_jenefors@hotmail.com 
 
 

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

Haghulta samfällighetsförening, Box 1010, 134 27 Gustavsberg  
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