HAGHULTABLADET
Information om Haghulta Samfällighetsförening april 2012

Välkommen till arbetsdagen
lördagen 12 maj!
Samling kl. 10.00 vid ängen mittemot
förskolan.
Genomgång och fördelning av arbetsuppgifter.
Vi vill prioritera följande områden:
• Stranden: iläggning av bommar, båtar och
flotte. Märkning av material (i enlighet med
ordningsregler för stranden som
annonserades i Haghultabladet för sept 2011)
• Fortsatt rensning i Thors backe
• Ängen
• Lekplatser
• Gångstig mellan Berglinds väg &
Fruviksvägen
• Allmän städning
Förslag på fler arbetsområden/uppgifter
mottages gärna, kontakta områdesansvarig
Johan Apler.
2 containers för trädgårdsavfall är beställda.
De kommer att vara placerade på stora
ängens norra sida vid den stora kastanjen och
på ängen mittemot förskolan.
Vi bjuder på något lättare att äta vid
arbetsdagens slut. Ta chansen och lär känna
dina grannar bättre. Vi ser fram emot en
givande dag!

Årsmötet
Årsmötet hölls den 13 mars i Sjöliden. Några
punkter som behandlades är:
- markförsäljning
- utsläpp i Torsbyfjärden
- kajprocessen
- comhem
- val av nya styrelsemedlemmar,
ansvarsområden ses nedan
- Styrelsen gavs i uppdrag att vidta åtgärder mot
olovligt fällande av träd inom samfällighetens
område, inkl anmälan till polis om det bedöms
lämpligt eller nödvändigt.
Fullständigt protokoll finns tillgängligt på
hemsidan, www.haghulta.se .

Efterlysning
Samfällighetens brygga är efter ett par tuffa
vintrar i behov av reparation. Därför efterlyser vi
några händiga personer som kan rycka in under
någon helg i maj/juni för att reparera den.
Kontakta Staffan Odencrants på mail
staffan.odencrants@stockholm.se . Tel
570 229 10.

Kalendarium
Styrelsen sammanträder under 2012:
8 maj, 5 juni, 5 september, 8 november
11 december
Arbetsdagar:
12 maj
höstens arbetsdag annonseras i senare
Haghultablad

Hälsningar Styrelsen
Lars Bryntesson, ordförande,
Fruviksvägen 9, 0707-541480
lars.bryntesson@varmdo.se

Anna Nelsson Etzell, sekreterare
Bruncronas väg 20, 08-6453725
anna.nelsson@teliasonera.com

Carl-Erik Roos, kassör/vice
ordförande
Bruncronas väg 9, 0708-570226
carl-erik.roos@telia.com

Johan Apler, områdesansv.
skog och mark
Berglinds väg 15, 070-7162822
johanapler@gmail.com

Simon Nyström, bitr. områdesansv. skog
och mark
Fruviks Gårds väg 19, 0768985206
simon.nystrom89@hotmail.se

Staffan Odencrants, områdesansv
vatten och strand.
Högtorpsvägen 5, 08-57022910
les.odencrants@telia.com

Kenneth Nordwall, suppleant
Fruviksvägen 22
kenneth.nordwall@hotmail.com

Fredrik Bengtsson, info.ansvarig
Fruviks Gårds väg 17, 070-5437434
fredde.bengtsson@gmail.com

www.haghulta.se
info@haghulta.se

