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HAGHULTABLADET
Söndagen den 17 mars,
klockan 15.00 i Viks skolmatsal
I mars är det dags för samfällighetens årsmöte
och motioner ska denna gång vara styrelsen till
handa senast 15 januari. För att det ska bli
enklare att komma till beslut på årsmötet
önskar styrelsen att motionerna utformas enligt
exempel på sidan 2.
Motioner sickas till: eposthaghulta@gmail.com
Vi återkommer med agenda inför mötet.

Valberedningen söker nya styrelsemedlemmar
Representanter till styrelsen väljs in på ett eller
två år och vi behöver nu hitta ersättare till de i
styrelsen som vill bli avlösta. Styrelsen ses i
regel 4-6 gånger höst respektive vår samt
arrangerar städdagar och årsmöte. Om du kan
tänka dig att engagera dig är du mycket
välkommen att höra av dig till valberedningen via
michaelihrman@gmail.com eller till någon i
styrelsen.

Vägar och belysning
Vi vill påminna om att våra vägar och dess
underhåll (snöröjning, belysning etc) sköts av
Vik-Fruviks vägförening. Enligt deras hemsida
www.vik-fruvik.se ska belysningsproblem
anmälas till belysning@vik-fruvik.se.

Gå med i samfällighetens
Facebookgrupp
Som vanligt vill vi informera om att vi har en
Facebookgrupp. Där har alla som är med
möjlighet att nå ut med efterlysningar/
information/frågor/etc till alla andra i gruppen.
För att bli medlem i gruppen måste du ha ett
Facebook-konto. Gå sen med i gruppen som heter
"Haghulta samfällighetsförening".

Samfällighetens grill
På städdagen färdigställdes den gemensamma
grillen på ängen. Grillgaller och grilltändare
(tändrör) finns nu i boden intill grillen

Båtar
Samfälligheten har en roddbåt och styrelsen
undrar om det finns någon som kan tänka sig att
ta lite extra ansvar för den – kontakta Johan på
mailazander@gmail.com om du vill veta vad
uppdraget innebär.
Som i tidigare Haghultablad annonserat ligger två
omärkta roddbåtar nere vid vår strand. Trots att vi
har efterlyst ägare vet vi fortande inte vems de är.
Styrelsen har nu kontaktat sjöpolisen som tittat på
båtarna och som informerat oss om att vi kan
forsla bort/ta hand om båtarna om ingen har hört
av sig inom 6 månader.
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

Exempel på motion. Text inom klamrar <> är förklaring.

Motion till årsmötet för Haghulta Samfällighetsförening 2019

<Rubrik – Motionens ämne>
Bakgrund: <Beskriv kortfattat bakgrunden till motionen>
Vi/Jag föreslår därför årsmötet att:


<Beskriv kortfattat ditt förslag >



<Beskriv kortfattat ditt förslag >



…

<Datum>
<Namn Namn>
<Väg och husnummer>

Se hemsidan för mer info: www.haghulta.se

