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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2021 
 

Styrelsens redovisning för verksamhetsåret 2021 i Haghulta samfällighetsförening. 

 

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 2021-04-18 med närvaro av 27 röstberättigade medlemmar. 

Stämman genomfördes, precis som 2020, utomhus på grund av de restriktioner på grund av 

Covid 19 som fortfarande gällde. 

 

Styrelsen efter val vid årsstämman 
 

Ordinarie ledamöter 

Linda Herbst, (omvald som ordförande på årsstämman) 

Maria Skog, kassör 

Mattias Fahlander, sekreterare 

Mats Egebrant, grönområdesansvarig (nyval 2 år) 

Nadja Lindqvist (nyval 2 år) 

 

Suppleanter (valda på 1 år) 

Helene Petterson, suppleant 

Magnus Ormestad, suppleant 

 

Extra föreningsstämma avseende installation av konstgräs 
 
2021-09-11 hölls en extra stämma för att besluta om installation av konstgräs. 
Till extrastämman kom 49 röstberättigade samt 30 fullmakter. Mötet beslutar med stor 
majoritet att avslå motionen avseende installation av konstgräs.    
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Styrelsens arbete 
 

Under 2021 har styrelsen haft åtta protokollförda möten, där samtliga genomförts digitalt. 

 

Styrelsen har under året arbetat med sedvanliga uppgifter som att förbereda och genomföra 

årsstämma, extrastämma samt två arbetsdagar med syfte att hålla vårt område i gott skick.  

 

Styrelsen har haft kontakter med vägföreningen för att se om man kan få parkeringsförbud i 

Tors backe och utanför Haghultahuset. De har återkommit med ett föreslag om ett generellt 

parkeringsförbud i området vilket styrelsen är tveksam till. Inget beslut är fattat i frågan. 

 

Lekplatserna  
 

Styrelsen har försökt att starta upp en lekplatsgrupp med föräldrar med yngre barn för att 

fortsätta upprustningen av våra två lekplatser. Arbetet i gruppen har dock inte kommit i gång 

men planen är att oavsett det arbetet installera en gungställning på ängen under 2022. 

 

På privat initiativ har grusplanen spolats under vintern och isbanan har varit mycket 

uppskattad. Styrelsen har fått in förslag på hur detta kan utvecklas för att få en mer hållbar is 

och underlätta spolning. 

 

Grönområden 
 

Två arbetsdagar har genomförts med god uppslutning. Förvaltningsservice har klippt gräset 

vid nio tillfällen, på fem olika gräsytor i området. 

 

Marklov har lämnats in för de murkna träden i området. Fällning kommer ske så fort 

tillståndet går igenom.  

 

Stranden och bryggan 
 

Under årets städdagar var planen att fylla större hål och sprickor i kajen. Efter närmare 

inspektion så krävs det ett större arbete för att åtgärda detta och styrelsen kommer i början av 

2022 ta in offerter och förslag på hur kajen kan repareras. 

 

Under vårens städdag fylldes det på med 8 ton sand på stranden. 

 

Tre nya livbojar har införskaffats och satts upp nere vid strand och kaj. 

 

Informationsfrågor 
 

Under året har tre Haghultablad delats ut. Information har även spridits i Haghultas FB-grupp 

samt på hemsidan. 

 

Ekonomi 
 

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

2100kr och för de som inte ingår i GA:4 är avgiften 1700kr.  
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Ekonomin redovisas i resultat- och balansrapport för 2021. 

 

Slutord 
 

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar som deltagit på arbetsdagarna, ordinarie 

årsmöte, extra årsmöte samt på annat sätt engagerat sig i området.  

 
 
Värmdö 2022-03-18 
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