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HAGHULTABLADET
Välkomna till höstens städdag
Lördagen den 6 oktober, kl 10.00
Nu är det snart dags för höstens städdag och vi hoppas på minst lika bra väder & uppslutning
som vid vårens städdag.
Vi börjar som vanligt med att samlas på ängen mitt emot förskolan för att gå igenom & fördela
arbetsuppgifter. Klockan 13 avslutar vi dagen med gemensam fika & korvgrillning på stora ängen
bakom Fruviks gårds väg.
Obs! De containers som kommer att finnas på plats ska användas för avfall 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 det inte sticker upp över kanten innan
de ska hämtas.

Område 2: Högtorpsvägen saknar
fortfarande kontaktperson
Som kontaktperson är du ansvarig för att ta emot
förbättringsförslag för ditt område och framföra
dessa vid 2-3 möten per år, när markområdesansvarig tillsammans med de övriga kontaktpersonerna träffas. Kontakta styrelsen om du är
intresserad.

Vem äger dessa båtar?
Styrelsen undrar vems nedan omärkta båtar är
och önskar att ägarna hör av sig till ordföranden
senast den 1 oktober.

Ny båtfogde sökes
Johan, vår nuvarande båtfogde önskar att avsluta sitt
uppdrag. Kan du tänka dig att ta lite extra ansvar för
vår båt – kontakta Johan på
mailazander@gmail.com
Samfällighetens trasiga båt
Är du intresserad av att köpa och ta hand om
samfällighetens trasiga båt för en symbolisk peng –
kontakta ordföranden senast den 1 oktober.

Båt 1- Ligger i skogsbacken

Lekparksinspektör sökes
Enligt lag behöver vi ha en underhållsplan för
lekparkerna. Ordförande söker därför kontakt med
dig som har kompetens för att göra inspektion och
underhållsplan för våra lekparker.
Gå med i samfällighetens Facebookgrupp
För att bli medlem i gruppen måste du ha ett
Facebook-konto. Gå sen med i gruppen som heter
"Haghulta samfällighetsförening".

Båt 2 – Ligger på stranden

Se hemsidan för mer info: www.haghulta.se
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Kontaktinformation
Linda Herbst, ordförande
Bruncronas väg 14
Tel. 073-6605512
linda.hherbst@gmail.com

Anki Jenefors, infoansvarig
Bruncronas väg 32
Tel. 070-688 01 72
anki_jenefors@hotmail.com

Ann-Sofie Börjesson, suppleant
Bruncronas väg 34
Tel. 070-9405725
asb@assistit.se

Nadja Lindqvist, kassör
Berglinds väg 4
Tel. 070-3943374

Juri Raudsepp, områdesansvarig
Bruncronas väg 26
Tel. 08-57022581
j.r@jurir.se

Thomas Pettersson, suppleant
Bruncronas väg 20
Tel. 070-3179315
thomas@skepparn.se

kassor@haghulta.se
Mattias Fahlander, sekreterare
Högtorpsvägen 3
Tel. 0708-782180
mattias@beinfahlander.se

Haghulta samfällighetsförening, Box 1010, 134 27 Gustavsberg

Samfällighetens olika områden

Fortsatt insamling av e-postadresser
Vi har hittills fått in e-postadresser från drygt 70 fastigheter. Ni som inte skickat oss en e-postadress
skickar ett mejl till: eposthaghulta@gmail.com med följande uppgifter: Namn, Adress, E-postadress (en
per fastighet.

Se hemsidan för mer info: www.haghulta.se

