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Ordförande: Jan-Olof Jigler, Vipvägen 64, tel. 070-6285570 - janolof.jigler@gmail.com - Ansvarig områdesfrågor, garage, tennisbana 

Vice ordf.: Fredrik Sundberg, Spovvägen 11, tel. 0171-448632 - fredrik_sundberg@hotmail.com - Ansvarig ekonomifrågor, hemsidan 

Ledamot: Edwin Hillesöy, Vipvägen 38 - edwin.hillesoy@gmail.com - Ansvarig lekplatser. 

Ledamot: Jessica Danneby, Spovvägen 59 - jessicadanneby@hotmail.com 

Sekreterare: Bo Nyman, Bålstavägen 10 A, tel. 076-6508888 - bonyman@outlook.com  

Ersättare: Christer Persson, Vipvägen 49, tel. 0720-125496 - chr.per@icloud.com - Ansvarig grönytor sommarunderhåll/vinterunderhåll 

Ersättare: Jorisman Zainuddin, Vipvägen 62, tel. 070-4305710 - joris.zainuddin@gmail.com - Ansvarig husvagns-, husbils- och 

släpvagnsuppställning 

  

  

 

 
Infoblad nr 2 2021          Hemsida: www.villaagarna.se/vasterangen1 

 
Årets grussopning 

Onsdag 14 – torsdag 15 april kommer våra bogator och parkeringar att maskinsopas. Vi är 
tacksamma om alla hjälps åt och sopar ut grus från bogatornas och garagens/parkeringarnas 
kanter. VIKTIGT! Entreprenören vill INTE att gruset sopas ihop i stora högar, eller höga 
grussträngar. Det är också bra om bilar ställs in i garage, eller tillfälligt flyttas t.ex. på våra gräsytor. 
Sopningen kommer att börja från Snäppvägen. 

 

Vårstädning av vårt gemensamma område 19 - 25 april 
19 - 25 april har vi vårstädning i området. Vi sprider ut oss under hela veckan för att minska risken 
för smittspridning och skydda våra riskgrupper! Tänk på att om alla går ut och gör en liten insats 
på de gemensamma ytorna, så minskar också våra gemensamma kostnader. Utställda containrar 
är bara avsedda för trädgårdsavfall. Sand eller annat skräp får inte läggas där. Träolja och penslar 
för inoljning av slipers och staket hämtas hos Fredrik Sundberg på Spovvägen 11. 
 

Lekplatsunderhåll på entreprenad 
Andra halvan av april börjar byte av kanttimmer, borttagande av farlig lekutrustning, 
säkerhetshöjande åtgärder m.m. på två av våra lekplatser mellan Spovvägen och Vipvägen. Senare 
i år kommer arbetet att fortsätta även med de övriga tre lekplatserna. 

 

Följ oss på vår hemsida 
Besök vår hemsida www.villaagarna.se/vasterangen1. Där lägger vi kontinuerligt upp information, 
regler, dokument och annat som är av intresse. Läs gärna vår nya ABC-information med sådant 
som är bra att känna till i vår samfällighet. Har vi glömt ta med något? Hör av dig till ordförande! 

 
Du är väl med och bidrar lite för allas trevnad? 
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