
  
INFORMATION OM HAGHULTA SAMFÄLLIGHET, DECEMBER 2019               1 (2) 
                                                            

 
 
 

Se hemsidan för mer info: www.haghulta.se 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om trädfällningar  
Eftersom majoriteten av de motioner som inkommer till 

årsstämman rör trädfällning, vill vi inför kommande 

årsstämma informera om processen och tillhörande 

kostnader.  

I år har vi hittills lagt 53 500 kr på träd (exkl. hantering 

av blodboken). Del av detta avser att ta hand om 

sviterna efter stormen Alfrida vid årets början. Det var 

säkert varken den första eller sista gången vi påverkas 

av oförutsedda händelser som en storm, så vi måste 

alltid ha ett visst utrymme för detta i vår budget. 

När det gäller planerade trädfällningar inom 

samfälligheten, krävs marklov hos kommunen. Ett 

sådant kostar ca 4500 kronor och kan omfatta ett eller 

flera träd. Vi försöker därför samla flera träd i varje 

marklov.   

I vissa fall kan kommunen hänvisa till skogsstyrelsen 

för beslut. Då tillkommer en kostnad för att det ska 

komma ut en person från skogsstyrelsen och titta på det 

specifika trädet/träden. Om vi får ett godkännande 

återstår själva nedtagningen och bortforslingen av 

trädet. För ett relativt fristående träd får man räkna med 

ca 10 000 kr. För större träd eller träd som står avigt till 

blir priset högre.  

Vi har en ganska begränsad budget och relativt mycket 

att förvalta/förbättra eftersom delar av samfälligheten 

som brygga, kaj och lekplatser är i behov av större 

insatser. Inför eventuella kommande trädfällnings-

motioner vill vi öka förståelsen för vad det kostar, att 

det kan ta tid och det behöver samordnas samt vikten av 

att berörd ”motionär” hjälper till med bilder, argument 
och formuleringar till kommun och ev skogsstyrelsen. 

Värt att nämna är också att samfälligheten och dess 

styrelse inte har någon påverkan på regelverket kring 

trädfällningar och måste vara den part som skickar in 

ansökan till kommunen. 

 

 

HAGHULTABLADET

 
I mars är det dags för samfällighetens årsmöte och motioner ska denna gång vara 

styrelsen till handa senast söndagen den 19 januari. För att det ska bli enklare att 

komma till beslut på årsmötet önskar styrelsen att motionerna utformas enligt exempel 

på sidan 2. Vi återkommer med agenda inför mötet. 

Motioner sickas till: eposthaghulta@gmail.com 

 

 

 

Vägar och belysning 
Vi vill återigen påminna om att våra vägar och dess 

underhåll (snöröjning, belysning etc) sköts av Vik-

Fruviks vägförening. Vid problem se deras hemsida 

www.vik-fruvik.se för felanmälan etc. 

 

 

 

Gå med i samfällighetens 

Facebookgrupp  
Samfälligheten 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".  
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Exempel på motion. Text inom klamrar <> är förklaringar som du byter ut mot din text.  

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>   

 

Kontaktinformation  

Linda Herbst, ordförande 

Bruncronas väg 14 
Tel. 073-660 55 12 
linda.hherbst@gmail.com 
 
Nadja Lindqvist, kassör  

Berglinds väg 4 
Tel. 070-394 33 74 

kassor@haghulta.se 

 
Mattias Fahlander, sekreterare 

Högtorpsvägen 3 
Tel. 0708-78 21 80 
mattias@beinfahlander.se 
 
 
 

 
 
Ann-Sofie Börjesson, suppleant 

Bruncronas väg 34 
Tel. 070-940 57 25 
asb@assistit.se 
 
Anki Jenefors, ansv. 

Haghultabladet 
Bruncronas väg 32 
Tel. 070-688 01 72 
anki_jenefors@hotmail.com 
 
 

Stefan Mattsson  områdesansvarig 

Fruviks gårds väg 13 
Tel. 073-856 78 07 
stefan.w.mattsson@home.se 
 
 
Rickard Sjölander, webbansvarig 

Berglinds väg 17 
Tel. 070-839 59 01 
rickard.sjolander@gmail.com 

Haghulta samfällighetsförening, Box 1010, 134 27 Gustavsberg  

 
 

 

http://www.haghulta.se/
mailto:linda.hherbst@gmail.com
mailto:asb@assistit.se
mailto:anki_jenefors@hotmail.com

