
❖ Vem får rösta på stämman? Antalet röster bestäms av fastighetens 

andelstal i samfälligheten, oavsett antalet ägare av fastigheten. 

För majoriteten av fastigheterna innebär detta en röst. Har 

fastigheten fler ägare än röster får dessa delta på stämman, men 

ej rösta. 

 

❖ Angående eventuell fullmakt bör varje närvarande medlem ej ta 

med mer än en fullmakt från annan röstberättigad frånvarande 

medlem. För att göra det enkelt för stämman bör sådan fullmakt 

innehålla namn, adress, fastighetsbeteckning och telefonnummer 

till medlem som utfärdat fullmakten, samt namn på den 

närvarande medlem som får fullmakt att rösta för den 

frånvarande.  

Kallelse till Haghulta 

samfällighetsförenings 

årsstämma 2022 

 

När? Söndag 3 april kl. 15:00 

Var? Stora ängen mellan fotbollsplanen och 

grillplatsen 

Vem? Fastighetsägare inom Haghulta 

samfällighetsförening 

Var finns mötesdokument? På www.haghulta.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Dagordning Haghulta Samfällighetsförenings årsstämma 2022 
(Organisationsnr: 716420-5895) 

 

1. Årsmötets öppnande 

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

3. Val av mötesfunktionärer för stämman 

a. Ordförande 

b. Sekreterare 

c. Två justerare, tillika med rösträknare 

4. Fråga om stämmans behöriga utlysande 

5. Fastställande av röstlängd 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse, inklusive bokslut 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

9. Motioner från medlemmar 

a. Vår gemensamma samfälliga mark i Haghulta 

b. Bygga utegym i anslutning till Haghultas äng 

c. Vatten och el till ängen 

10. Ersättning till styrelse och revisorer 

11. Styrelsens förslag på: 

a. Debiteringslängd 2022 

b. Årsavgift 2022 

c. Budget för 2022  

12. Val av styrelseledamöter 

a. Tre ordinarie ledamöter på en tid av två år 

b. Två suppleanter på en tid av ett år 

c. Val av styrelseordförande för 2022 (en av de 5 ordinarie 

ledamöterna) 

13. Val av valberedning 

14. Övriga frågor 

15. Meddelande om tid och plats där årsstämmans protokoll kommer hållas 

tillgängligt 

16. Årsstämmans avslutande 

  



Haghultabladet nr 1 2022 
 

 

Välkommen till vårens arbetsdag lördag 14 maj! 
 

Kl 10:00 samlas vi på kullen på ängen mitt emot Haghulta förskola 

för genomgång. Vi håller på en bra bit in på eftermiddagen 

 

Mitt på dagen tänder vi grillen på stora ängen och samfälligheten 

bjuder på korv och kaffe medan vi går igenom vilka ytterligare saker 

som finns att göra 

 

Ta chansen och lär känna dina grannar bättre, medan vi förbättrar 

vårt fina område. Vi ser fram emot en givande dag! 

 

Hälsningar Styrelsen 

 
 

 
 

 

Vad får slängas och när? 
3 stycken container är som vanligt beställda för att vi under 

lördagen skall kunna slänga trädgårdsavfallet från våra 

gemensamma ytor. Söndag är det i mån av plats möjligt att fylla på 

med trädgårdsavfall från våra privata tomter. Även där måste vi 

skicka en påminnelse om att inget annat än trädgårdsavfall så 

slipper vi en onödig kostnad när container hämtas, vilket händer  

om det t.ex. är plast, sten eller tryckimpregnerat med.  

 

Fokusområden 

Förutom allmän städning och rensning kommer vi 

• ”Skotta” ut sand vid stranden. Denna gång skall det även ut 

en bit i vattnet.  

• Flytbryggan skall ”städas” och förstärkas samt läggas i. 

• Staketet på Fruviksvägen 3-9 ska rengöras och rätas upp. 

• Göra översyn på utsidan av industristaketet vid 

Haghultahuset, för att undvika att vår växtlighet förstör det. 

 

Sly  
Vi vill återigen passa på att påminna om att det är strikt förbjudet 

att hugga ned och avlägsna annat än det som räknas som sly. Vi 

skall gemensamt värna om den biologiska mångfalden med t.ex. 

rikt fågelliv, så vi vill bevara tall och de flesta ädellöv träden (ek, 

ask, lind, kastanj, hassel) samt buskar. Sly av lönn och asp kan med 

fördel tas bort då de skjuter mycket skott. Vill alltså återigen 

påminna om att ta bort träd och buskar för att de skymmer utsikt 

är inget vi skall genomföra i vår förening. 

 

 

Övrigt 

Kajen är under granskning och planläggning i vilken omfattning den 

skall lagas och offerter är på ingång. 

 

Fällning av de murkna träden som finns inom området kommer ske 

så snart vi fått marktillstånd av Värmdö kommun 

Gräsklippning kommer ske även denna sommar. 

 

Vill ni komma i kontakt med styrelsen eller lämna förslag 

på något som behöver göras på arbetsdagen? 
Kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan www.haghulta.se 


