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Kära medlemmar i Gamla Haga Vägförening 

Du läser just nu det första nyhetsbrevet från den nya styrelsen i Gamla Haga Vägförening. Vi 

har ambitionen att informera er om vad som händer på styrelsemötena och vad som händer 

inom vårt område, så snart vi har något att informera om. För någon vecka sedan hade vi 

vårt konstituerande möte och också vårt första styrelsemöte. Vi har fördelat 

arbetsuppgifterna mellan styrelsemedlemmarna enligt nedanstående: 

 

Arbetsfördelning i styrelsen 

Nya styrelsen i Gamla Haga Vägförening har haft sitt första möte den 12 augusti 2019. Vi har 

kommit överens om följande arbetsfördelning i styrelsen: 

Anders Persson, ordförande och vägansvarig 

Daniel Jonsson, vice ordförande och grönområdesansvarig 

Lisa Sverne, sekreterare och ansvarig för kommunikation  

Anna Radelius, kassör och ansvarig för ekonomi 

Amanda Cawood, ledamot och ansvarig för att hålla föreningens medlemsregister 

uppdaterat. 

Per-Anders Andersson, suppleant 

Ola Kullengren, adjungerad ålderman 

 

Uppstart av arbetet 

Vi håller just nu på att ta över all information från den gamla styrelsen. Det kommer att dröja 

ytterligare en vecka eller kanske något mer eftersom alla inte är på plats, det är ju 

fortfarande semestertider. Vi kommer att ta över de e-mail som är skickade tidigare från er 

medlemmar till styrelsen, för att ha en historik att tillgå. 

Vår ambition är att skicka ut Nyhetsbrev, liknande det du har fått nu, där vi informerar om 

vad vi arbetar med och vad som är på gång. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut några 

gånger per år och enligt beslut på årsmötet startar vi upp en hemsida, eventuellt 

tillsammans med Gamla Haga Villaägareförening.  

Om ni ser oss vandra runt i området den närmaste tiden så innehåller nästa styrelsemöte en 

rundvandring i området som är till för oss nyinflyttade med otillräckliga kunskaper om vårt 

område och vi vill gärna lära oss mer. 

 



Detta händer inom nära framtid 

Daniel Johnsson har beställt slagning av ängarna av Lars Persson som kommer att ske ganska 

snart. För att snygga upp runt buskar, träd och elhus o.d. inom området har Erik Queckfeldt 

fått uppdraget att rensa upp där Lars inte kommer åt med sina maskiner. 

Kommunen kommer att sätta upp sin Din-fart skylt på Södra Sparvstyckevägen för att få 

mätningar i området. Vi har stora problem med fortkörning på delar av Rapphönsvägen, 

Södra Sparvstyckevägen och även i andra delar av området. Skylten lånar vi gratis från 

kommunen och kommer att sättas upp 2-3 gånger per år under 5-6 dagar i stöten. Den 

kommer upp inom några veckor. 

 

Vi arbetar tillsammans med kommunikation 

Vi vill gärna be er om hjälp att hålla vårt medlemsregister uppdaterat genom att höra av er 

till oss när er villa byter ägare. Tack på förhand för hjälpen. 

Vår ambition är att se till att ge så mycket information det är möjligt och försöka bidraga till 

att bevara vårt underbara bostadsområde. Tips, frågor och idéer är välkomna på följande e-

mailadress: ghv.styrelsen@gmail.com Vi försöker att besvara era e-mail så snart vi kan. 

 

Årsavgift 2019/2020 

På årsmötet bestämdes att vi för verksamhetsåret 2019/2020 kommer att fortsätta betala 

en årsavgift på 800 kronor. Årsavgiften sätts in på bankgiro 5656-8793 med uppgift om 

namn, adress och fastighetsbeteckning. Årsavgiften skall vara betald senast 2019-09-30. 

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med er under kommande verksamhetsår. 

Många hälsningar från GHV:s styrelse 

Skanör 21 augusti 2019 

 

 


