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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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Status uppdatering av lekplatserna 
 

Nu är arbetet i full gång med att uppdatera lekplatserna. Fokus ligger på att de ska vara både säkra 
och funktionella… och självklart roliga för barnen att leka på. Det finns ett regelverk över hur 
lekplatser ska vara utförda och det är något vi ser över i detta arbete. 
Alla sandlådor kommer att få ny sand och vi har köpt in skydd till dessa för att hålla katter borta. 
Viktigt att sätta tillbaka skyddet efter att barn har lekt klart där.  
Lekplatsen på övre Spovvägen är i dagsläget rensad från dålig utrustning. Kanttimmer kommer att 
bytas överallt där det är dåligt. Vi ska även säkerställa att det är rätt falldjup med grus på de 
ställen där barn kan ramla av lekutrustningen. 
Arbetet med lekplatserna pågår som sagt och vi kommer att ta upp frågan om upprustning på 
årsstämman som går av stapeln 15:e augusti, så det är bra om du kan vara med då om du vill göra 
din stämma hörd. 
 

Nyttjanderättsavtalen snart i hamn 
 

Våra boende som har ytor vid sin fastighet som gränsar mot garagens baksida kan få använda och 
sköta om dessa mot att man skriver under ett nyttjanderättssavtal med samfälligheten som 
beskriver regler, möjligheter och skyldigheter. I samband med detta kommer också vissa 
röjningsarbeten att utföras bakom garagen. Nu har vi bara ett fåtal avtal kvar att få in och vi 
behöver få klart dessa för att kunna ge rätt uppgifter till entreprenören som bland annat sköter 
gräsklippningen i vårt område.  
 

 

Vi vill passa på att önska en glad och solig midsommar  
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