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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 18 - 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 
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Ordinarie föreningsstämma 2021 åter framskjuten 
 

På grund av den rådande pandemin i Sverige, som fortfarande innebär stora restriktioner  
för bland annat möten, kommer vi att flytta fram vår årsstämma till mitten av augusti. En 
förutsättning för det är att smittläget förbättrats och att myndigheterna har lättat på kraven,  
så att antalet personer som samtidigt får vistas i samma lokal blir acceptabelt för oss. 
 

Alla årsmöteshandlingar finns nu tillgängliga på vår hemsida. Viktigt att notera är att års-
redovisningen för förvaltningsår 2020 har reviderats och godkänts av vår revisor. Fram tills  
beslut kan tas om 2021 års budget kommer endast underhållsåtgärder att vidtas. Behovet  
av underhåll är relativt stort, viket innebär att en hel del aktiviteter pågår i samfälligheten. 
 

När årsstämman närmar sig kommer kallelse med nödvändiga handlingar att skickas ut i  
vanlig ordning. 
 
 

Garagen är samfällighetens ansvar 
 

Det är lätt att tro att det i garageplatser som upplåts till varje fastighetsägare, är fritt fram för  
den enskilde att nyttja dessa på valfritt sätt. Detta är helt fel. Förenklat kan man säga att 
samfälligheten upplåter ett tak som skydd, ett motorvärmaruttag och en låsbar port till ett  
fordon. Ansvarig för skötsel och underhåll av de gemensamma garagen är styrelsens ansvar.  
Detta innebär att inga ingrepp får göras i anläggningarna utan att kontakt har tagits med  
ansvarig i styrelsen. Som exempel kan nämnas att under snart ett års tid har nu i stort samtliga 
besiktningsanmärkningar som rör de elektriska installationerna åtgärdats. 
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